Szewczyk
Był tu szewczyk był.
Szył on buty, szył,
a po czymu po złotymu,
a po czymu a po dwa!
a po czymu po złotymu,
a po czymu a po dwa!

Pączki, pączki
Różne w Polsce są tradycje
Rożne święta obchodzone
Lecz czwartkowe te delicje
W tłuszczu muszą być smażone.
Ref. Pączki , pączki lukrowane
Marmoladą nadziewane
Pączki, paczki i faworki
Lubią wszystkie małe stworki.
Pączki małe, pączki duże

Delektujmy się dzień cały
W Tłusty Czwartek tradycyjnie
I by nas brzuchy nie bolały.
Ref. Pączki, pączki…

Misie z pluszu
1.Miś pluszowy, miś Uszatek
I Colargol i Puchatek
Choć zabawek innych wiele
To są moi przyjaciele.
Ref. Miś pluszowy z pluszu miś
Z nim się bawię nie od dziś
2. A dziś jego urodziny
Więc dołączy do rodziny
I głośna zabawa będzie
Wielka radość w domu, w wszędzie.
Ref. Miś pluszowy…
3.Miś jest naszym powiernikiem

Poczęstuje go piernikiem
Dzisiaj z misiem świętujemy
A więc dalej ucztujemy.
Ref. Miś pluszowy….

Marzec - Czarodziej
Chodzi marzec - czarodziej,
po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus - pokus :
przez kałuże skaczą kaczki,
żółte kaczki - przedszkolaczki .
Och, ten marzec - czarodziej !

Sosna
1. Maszeruje drogą mała wiosna
ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi - zielenieje świat.

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.

Maszeruje...

3. Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas
każda trawka chce już być zielona
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje...

Osa
1.Od poranku, od poranku
Bez ustanku, bez ustanku
Lata osa, lata osa
W okolicy mego nosa

2.Coś ci powiem moja oso
Oso patrzę na to koso
Osobiście bym wolała
Abyś oso nie latała.

3.I ostrzegam moja droga
Że latanie to zła droga
Coś ci powiem na ostatku
Lepiej oso się ustatkuj.

Telefon
1. Halo halo, kto mówi – telefon
Z ochotą zamienię dwa słowa.
Halo halo tu mówi telefon
To będzie przyjemna rozmowa.
Ref. Telefon telefon, telefon
To taki gaduła domowy
Telefon telefon, telefon
Tak lubi wieczorne rozmowy
2. I tak sobie pleciemy trzy po trzy
O tamtym i o tym gadamy
Bo telefon to dobry kolega
Tajemnic przed sobą nie mamy.
Ref. Telefon telefon, telefon
To taki gaduła domowy
Telefon telefon, telefon
Tak lubi wieczorne rozmowy.

Dziadek –Optymita
1.Dziadek Olek jest wesoły
Chociaż już okropnie stary
Dziadek Olek
już od dawna ma
różowe okulary.
Ref.
O ho ho ho woła dziadek
jaka piękna okolica
O ho ho ho woła dziadek
wszystko wokół mnie zachwyca.
2.Te różowe okulary Dziadek dostał od optyka
Kiedy dziadek je założy
wtedy każdy kłopot znika
Ref.
O ho ho ho...
3.Jak się czujesz - pyta babcia!
Dobrze, to rzecz oczywista.
Jestem zdrowy i wesoły
- mówi dziadek optymista.

Tuba i Trąbka
1. Tata Tomka gra na tubie
turu tu tu turu tu tu
A ta tuba taka gruba
turu tu tu turu tu tu
2. Ale Tomek nie ma tuby
turu tu tu turu tu tu
Bo głos tuby jest za gruby
turu tu tu turu tu tu
3. Tomek za to gra na trąbce
tra ta ta tra ta ta
Tata z Tomkiem dają koncert
tra ta ta tra ta ta

