
 
 

 

„Jesienią” 
M. Konopnicka  

 

Jesienią, jesienią 
Sady się rumienią; 

Czerwone jabłuszka 
Pomiędzy zielenią. 

 
Czerwone jabłuszka, 
Złociste gruszeczki 

Świecą się jak gwiazdy 
Pomiędzy listeczki. 

 
Pójdę ja się, pójdę 
Pokłonić jabłoni, 

Może mi jabłuszko 
W czapeczkę uroni! 

 
Pójdę ja do gruszy, 
Nastawię fartuszka, 

Może w niego spadnie 
Jaka śliczna gruszka! 

 
 

Jesienią, jesienią 
Sady się rumienią; 

Czerwone jabłuszka 
Pomiędzy zielenią. 
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„Kasztanki „  
Słowa: Janina Osińska 

Muzyka: Łucja Drege- Schielowa 
 

1. Wiatr pogłaskał stary kasztan po złotej czuprynie, 

A w ogródku już kasztanki skaczą po ścieżynie. 

 

Ref;.. Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę? 

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę? 

 

2. Jeden w prawo, drugi w lewo, trzeci skoczył boczkiem, 

Ten malutki, okrąglutki w trawie błyska oczkiem. 

 

Ref: Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę? 

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę? 

 

3. A ten piąty, a ten szósty, kasztanek łaciaty 

Zamiast dzieciom do kieszonki - skoczył między kwiaty. 

 

Ref: Nie chce z nami bawić się w kasztankową grę? 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com/


 
 

 

„Małe czerwone jabłuszko”  
muz./sł. D. i K. Jagiełło 

 
Małe czerwone jabłuszko 

tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 
 

Ref. Za rączki się trzymają 
i w koło obracają (x2) 

Małe czerwone jabłuszko 
tańczy dziś pod drzewem z gruszką 

 
Ref. Jabłuszko podskakuje 
a gruszka przytupuje (x2) 
Małe czerwone jabłuszko 

tańczy dziś pod drzewem z gruszką 
 

Ref. W rączki klaszcze jabłuszko 

razem z dojrzałą gruszką (x2) 

Małe czerwone jabłuszko 

tańczy dziś pod drzewem z gruszką 

 

Ref. Biegną sobie dokoła,  

jabłuszko gruszkę woła (x2) 
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„Piosenka na dzień dobry” 
 
 

Dzień dobry, dzień dobry, 

Wszyscy się witamy. 

Dzień dobry, dzień dobry, 

Dobry humor mamy. 

Dzień dobry, dzień dobry, 

Pani wita dzieci. 

Dzień dobry, dzień dobry, 

Jest bardzo wesoło. 

Dzień dobry, dzień dobry, 

Zróbmy wszyscy koło. 

Dzień dobry, dzień dobry, 

Podaj prawą rękę. 

Dzień dobry, dzień dobry 

Zaśpiewaj piosenkę. 
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Piosenka powitalna:  „Mało nas” 
 

Mało nas, mało nas, by się bawić w koło  

(Jasiu) choć, (Jasiu) choć, będzie nam wesoło. 

Mało nas, mało nas, by się bawić w koło  

(…) choć, (…) choć, klaśnij nam wesoło. 

Mało nas, mało nas, by się bawić w koło  

(…) choć, (…) choć, tupnij nam wesoło. 

Mało nas, mało nas by się bawić w koło  

(…) choć, (…) choć, podskocz nam wesoło. 

Mało nas, mało nas by się bawić w koło  

(…) choć, (…) choć, obróć się wokoło. 
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Piosenka „Spacer po dywanie”. 
1.Kiedy niebo płacze idziemy na spacer, 

Dookoła stołu z piosenką wesołą. 

Ref. Idą parami, lalki z misiami. 

Depczą dywan, Depczą dywan, 

Z frędzelkami. 

Idą parami, lalki z misiami, 

A gumowe piłki dwie, 

Po podłodze toczą się. 

2.Choć za oknem plucha, nikt wiatru nie słucha, 

Chodzi dookoła wycieczka wesoła. 

Ref. X 2 
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„SMACZNE WARZYWA” 
Sł. i muz. T Wójcik 

 

Rudą marcheweczkę 

lubią wszystkie dzieci 

a gdy ją wyciśniesz 

zdrowy soczek leci 

  

ref.: Ciach, ciach, ciach pokroimy 

surówkę zrobimy /x2 

  

Listeczki sałaty 

Zajączki zjadają 

Dlatego po łące 

tak szybko biegają. 

  

Bo wszystkie warzywa 

jeśli tego nie wiesz 

to są witaminki 

dla mnie i dla ciebie. 
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"Tańcząca wiewiórka". 
(muzyka i słowa: D. i K. Jagiełło) 

 
Ref.:  

Wiewióreczka mała,  
po lesie biegała, 

hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała. (bis) 
 

1. Spotkała jeżyka,  
tańczyli walczyka, 

tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz. (bis)  
 

Ref. Wiewióreczka mała....  
 

2. Spotkała owieczkę,  
tańczyli poleczkę,  

raz i dwa i raz i dwa i tańczyli poleczkę. (bis)  
 

Ref. Wiewióreczka mała.... 
 

3. Spotkała ślimaka,  
tańczą kujawiaka,  

raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą kujawiaka. (bis)  
 

Ref. Wiewióreczka mała.... 
 

4. Spotkała szaraka,  
tańczą kujawiaka,  

dookoła polany, tańczą kujawiaka. (bis) 
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Wiersz „Ziemia” 
 

Podobno – słyszałem w przedszkolu, 

Jest kosmos, a w nim są planety, 

I one latają wciąż w kółko, 

I w kółko, iw kółko – o rety! 
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Wiersz „Z jednego pudełka”  
L. Ignaszewski 

 

W pudełku z kredkami 

Są domki i kwiaty. 

I koszyk z grzybami, 

I piesek kudłaty. 

 

Są statki i fale, 

I wyspy nieznane, 

I małe krasnale, 

I bańki mydlane. 

 

Co jeszcze się chowa 

W pudełku z kredkami? 

Zacznijcie rysować, 

Dowiecie się sami! 
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