
 

 

PIOSENKA ,,NIEDŹWIADKI – NIEJADKI”  

  

"Żyły w lesie małe misie  

A tych misiów było sześć  

Siadły raz przy pełnej misie  

Ale żaden nie chciał jeść   

Ref. Co tu robić? 2x  

Nie chcą misie jeść  

Co tu robić 2x  

Nie chcą misie jeść  

Prosi mama niedźwiedziowa  

Prosi tata, duży miś   

,,Moi mili jedzcie obiad  

Dobry miodek mamy dziś”  

Ref. Co tu robić........  

Zjadła mama, zjadł i tata  

A niedźwiadki – hopsa – w las  

,,Co tam obiad, mała strata  

Tysiąc przygód czeka nas”   

Ref. Co tu robić........  

Wyhasały się niedźwiadki  

Jeść wołają wszystkie sześć –   

,, Wielka szkoda” – mówi mama  

,,Ale nie ma już co jeść?” –   

Mówią misie:   

,,Oj chce mi się, oj chce mi się jeść” –  

Biedne misie, głodne misie  

Co nie chciały jeść" 

 



PIOSENKA POLKA DLA BABCI I DZIADKA 

 

1.Dziś w przedszkolu piękny bal,  

 bal wspaniały na sto par. 

 Bal dla dziadków i dla babć- 

pięknie zapraszamy was. 

 

 Ref. To jest polka dla dziadziusia 

 i dla babci i dla wnusia. 

 kto poleczkę naszą zna,  

 niech zatańczy tak jak ja. / bis 

 

 2.Do przedszkola zapraszamy 

 babcię, dziadka, tatę, mamę. 

Gdy tańczymy polkę wraz,  

 bardzo miło płynie czas. 

 

 Ref. To jest polka... 

 

PIOSENKA SIEDMIOKROCZEK 

 

1.Siedem kroków najpierw w przód,  

 potem siedem kroków wstecz,  

 tra la la, tra la la  

 i już każdy taniec zna,  

 tra la la, tra la la  

 i już każdy taniec zna. 

 

 2.Do kolegi odwróć się,  

podaj rękę albo dwie,  

 hejże ha, hejże ha,  

 i już tańczysz tak jak ja,  



 hejże ha, hejże ha  

 i już tańczysz tak jak ja. 

 

 3.Potem ręce weź pod bok,  

 podskocz siedem razy, hop! 

 hop hop hop, hop hop hop,  

 jaki łatwy ten podskok,  

 hop hop hop, hop hop hop,  

 jaki łatwy ten podskok. 

 

 4.W kole stańmy wszyscy wraz 

 i zatańczmy jeszcze raz,  

 tra lala, tra la la,  

 i zabawa dalej trwa,  

 tra la la, tra la la 

 i zabawa dalej trwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


