
 

 
 

 

 

PIOSENKA: 

 

1. Stańmy w kole, złączmy ręce 

i zatańczmy jak najprędzej. 

Ref: Tańczysz ty, tańczę ja 

Dookoła raz i dwa. 

Tańczysz ty, tańczę ja, 

A orkiestra gra. 

2. Zróbmy teraz dwa kółeczka 

Proszę dzieci do środeczka (dziewczynki) 

Ref: Tańczysz ty, tańczę ja 

Dookoła raz i dwa 

Tańczysz ty, tańczę ja 

A orkiestra gra. 

3. Zróbmy teraz dwa kółeczka 

Proszę chłopców do środeczka 

Ref: Tańczysz ty, tańczę ja 

Dookoła raz i dwa 

Tańczysz ty, tańczę ja 

A orkiestra gra. 

 

 

 

PIOSENKA: 

Prawa ręka, lewa ręka 

To jest bardzo zgodna para. 

Prawa ręka ładnie stuka 

Lewa także się postara. 

 

Prawa, lewa prawa, lewa 

Energicznie, dynamicznie. 

Prawa, lewa, prawa lewa 

Ślicznie i rytmicznie. 



 

 
 

 

 

 

PIOSENKA 

1. Już zaczyna się zabawa 

Śmieje się Natalia 

Skacze Sylwia z Dominiką 

Biegnie z pieskiem Marta 

Ref. Podaj rękę koleżance 

Razem się bawimy 

Po co czekać na wakacje 

Gdy się przyjaźnimy 

 

2. A Patrycja z Dominiką 

Usypiają kotka 

Na skrzypeczkach dylu-dylu 

Zagra nam Dorotka 

Ref. Podaj rękę koleżance 

Razem się bawimy 

Po co czekać na wakacje 

Gdy się przyjaźnimy 

 

3. Marcin będzie kapitanek 

Może na okręcie 

Krzyś z Piotrusiem niosą ławkę 

Co okrętem będzie. 

Ref. Podaj rękę koleżance 

Razem się bawimy 

Po co czekać na wakacje 

Gdy się przyjaźnimy. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PIOSENKA 

1. Każdy z nas ma dwoje oczu 

Które widzą wszystko 

Widzą wszystko 

Błękit nieba biały domek 

Zieleń traw i listków. 

Ref. Uszy słyszą ptaków śpiew 

Dzwonki deszczu grania drzew 

A nad stawem chóry żab 

Nasze uszy słyszą świat 

 

2. Każdy z nas ma jeden nosek 

do wąchania kwiatków 

do wąchania 

czasem także do kichania 

lecz na szczęście rzadko 

do kichania. 

 

 

PIOSENKA 

1. Choć za oknem taka plucha 

Choć ulewny pada deszcz 

Kiedy pada lubię słuchać 

I ty ze mną spróbuj też 

Ref. Słuchać deszczowej muzyki 

Na deszczowe skrzypce i smyki 

Słuchać jak rosną kałuże 

Te małe i te duże 

O właśnie tak kap, kap 

O właśnie tak kap kap 

2. Ciągle kapie woda z góry 

Jak to robi nie wiem sam 

Skąd tę wodę biorą chmury 

Czy tam w niebie mają kran 



 

 
 

Ref. Słuchać deszczowej muzyki 

Na deszczowe skrzypce i smyki 

Słuchać jak rosną kałuże 

Te małe i te duże 

O właśnie tak kap, kap 

O właśnie tak kap kap 

3. Aura swoje ma wybryki 

Deszcz uparcie szyby tnie 

Więcej wody czy muzyki 

Czy to ktoś naprawę wie? 

Ref. Słuchać deszczowej muzyki 

Na deszczowe skrzypce i smyki 

Słuchać jak rosną kałuże 

Te małe i te duże 

O właśnie tak kap, kap 

O właśnie tak kap kap 

 

 

PADA DESZCZYK 

Ref Pada deszczyk kap, kap, kap 

Idzie jesień chlap, chlap, chlap 

 

Słonko świeci coraz niżej 

Bo do zimy co dzień bliżej 

 

Ref. Pada deszczyk kap, kap, kap 

Idzie jesień chlap, chlap, chlap 

 

Dzien się skraca noc wydłuża 

Jesień tapla się w kałużach 

 

Ref. Pada deszczyk kap, kap, kap 

Idzie jesień chlap, chlap, chlap 

 

Jeż w kuleczkę się zawija 

Deszczyk jeża nie omija 

 



 

 
 

Ref. 

Pada deszczyk kap, kap, kap 

Idzie jesień chlap, chlap, chlap 

 

 

KOLOROWA JESIEŃ 

Kolorowa jesień, 

kolorowe drzewa, 

kolorowa droga, 

kolorowy park. 

W kolorowym świecie, 

z kolorowych liści, 

kolorowy bukiet, 

każdy zrobi sam. 

Dabadam, dabadam... 

 

 

Owocowa jesień, 

owocowe drzewa, 

owocowa droga, 

owocowy sad. 

W owocowym świecie, 

owocowy zapach, 

owocowe smaki, 

spróbuj sobie sam. 

Dabadam, dabadam... 

 

Kasztanowa jesień , kasztanowe drzewa 

Kasztanowa droga, kasztanowy park 

W kasztanowym świecie 

Kasztanowe konie 

Kasztanowe ludki 

Wiozą tu i tam 

Dabadam, dabadam… 

 



 

 
 

 

PIOSENKA: JABŁKA W CIEŚCIE LUBI GRZEŚ 

muzyka: melodia fińska 

 

1. Jabłka w cieście lubi Grześ, 

a ja wolę budyń jeść. 

 

Ref.  Każdy przecież co innego 

ma ulubionego. 

 

2. Grzesiek lubi gonić psa 

ja za piłką hopsa-sa. 

Ref.  Każdy… 

3. Grzesiek do rakiety wsiadł, 

a ja pieszo zwiedzam. 

 

Ref.  Każdy… 

4. Ja coś lubię, a ty nie 

ty coś wolisz, a ja nie. 

 

Ref.  Każdy lubi co innego 

i to sprawa jego. 

 

 

PIES I KOT 

 

1. Czy masz w domu psa? 

Ja mam w domu psa. 

Pies na imię Azor ma 

I wesoło szczeka tak: 

Hau, hau, hau, hau, hau… 

 

2. Czy masz w domu psa? 

Ja mam w domu psa. 

I na spacer idę z psem, 



 

 
 

Pies wesoło biega tak: 

Tup, tup, tup, tup, tup… 

 

3. Czy masz w domu kota? 

Ja mam w domu kota. 

Kot na imię Puszek ma 

I wesoło miauczy tak: 

Miau, miau, miau, miau, miau… 

 

4. Czy masz w domu kota? 

Ja mam w domu kota. 

Kotek wełną bawi się 

I wesoło mruczy tak: 

Mru, mru, mru, mru, mru… 

 

 

CAŁUSKI 

 

1. Wesoło witamy, wesoło witamy 

Wszystkich was, wszystkich was. 

Radośnie śpiewamy, radośnie śpiewamy 

Cały czas, cały czas 

 

Ciekawe, ciekawe co robić będziemy? 

Co teraz co teraz dla Was szykujemy? 

 

Ref. Raz dwa trzy 

Całuski, całuski 

Dzisiaj dla was mamy 

Całuski, całuski damy wam 

 

IDZIE WĄŻ 

 

Idzie wąż, idzie wąż, 

Rośnie wciąż, rośnie wciąż 



 

 
 

Kasia węża się nie boi 

I dlatego za nim stoli 

Długi jest ten wąąąąąż 

Długi jest ten wąąąąąż 

Uuuuu! 

Sssssss! 

Sssssss! 

 

 

 

JA JEDEN PALEC MAM 

 

1. Ja jeden palec mam, 

Ja jeden palec mam 

Ja jeden palec mam 

I coraz szybciej gram 

 

2. Ja dwa palce mam… 

3. Ja trzy palce mam… 

4. Ja cztery palce mam… 

5. Ja pięć palców mam… 

6. Ja sześć palców mam… 

7. Ja siedem palców mam… 

8. Ja osiem palców mam… 

9. Ja dziewięć palców mam… 

10. Ja dziesięć palców mam… 

 

 

 

 


