
Kiedy jesień jest już wokoło, 

wtedy wszystkim jest wesoło. 

Gdzieś daleko lecą ptaki, 

a w żłobku ?  Dzieciaczki 

dziś ze sobą się poznają, 

dziś piosenki zaśpiewają, 

dzielnie spełnią swe zadanie, 

potem będzie pasowanie 

na dzielnego żłobkowicza 

– bo to już tradycja taka!!! 

 

  

Jestem duży 
Jestem duży! Byłem mały! 

Wróżki mnie zaczarowały! 

Jakie wróżki? Dobre wróżki! 

I urosły moje nóżki, 

I urosły moje ręce, 

Włosów też mam chyba więcej. 

Patrzcie, jak urosłem cały, 

Chociaż byłem taki mały. 

 

  

 Łyżka, kubek i śliniaczek, 

je śniadanie nasz maluszek.. 

Na śliniaczku misie siedzą, 

pewnie też śniadanie jedzą. 

 

  

Wpadła gruszka do fartuszka 

a za gruszką dwa jabłuszka, 

a śliweczka wpaść nie chciała, 

bo śliweczka niedojrzała! 

 

  

Chodź do mamy szybko, szybko, 
jesteś mamy małą rybką. 

Umyjemy nosek, nóżki, 



niech zobaczą to kaczuszki. 

Umyjemy mały brzuszek, 

tylko nie bój się kaczuszek. 

Chodź do mamy szybko, szybko, 

jesteś mamy małą rybką. 

Jesteś małą rybką mamy, 

Bo my bardzo się kochamy! 

 

  

W chlewiku mieszka świnka, 
co ryjkiem trąca drzwi, 

ja mówię jak się miewasz, 

a ona kwi,kwi,kwi. 

Przy budzie trzy szczeniaczki, 

podnoszą wielki gwałt, 

ja mówię cicho pieski, 

a one hau,hau,hau, 

Na drzewie siedzi sroczka, 

co biały brzuszek ma, 

ja mówię jej dzień dobry, 

a ona kra,kra,kra 

W zagrodzie chodzi kaczka, 

co krzywe nóżki ma, 

ja niosę jej jedzenie, 

a ona kwa,kwa,kwa 

 

  

Policzymy, co sie ma: 

mam dwie ręce, łokcie dwa, 

dwa kolanka, nogi dwie 

– wszystko pięknie zgadza się. 

Dwoje uszu, oczka dwa, 

no i buzię też się ma. 

A ponieważ buzia je, 

chciałbym buzie też mieć dwie 

 

  

Bocian się zakochał raz W najpiękniejszej z wszystkich żab Chodził za Nią cały dzień I 

klekotał: Kle, Kle, Kle Żaba woła: Kum, Kum ,Kum Drogi boćku jestem tu Bocian na to: Kle, 

Kle, Kle Która z was tą moją jest Ref: Niestety, niestety skończyło sięto źle Bo żaba rechu, 

rechu, a bocian kle, kle, kle 



 

  

Mam 3 latka, 3 i pół 

brodą sięgam ponad stół. 

Do przedszkola chodzę z workiem 

i mam znaczek z muchomorkiem. 

Pantofelki ładnie zmieniam, 

myję ręce do jedzenia. 

Zjadam wszystko z talerzyka, 

tańczę, kiedy gra muzyka. 

Umiem wierszyk o koteczku, 

o tchórzliwym koziołeczku, 

i o piesku co był w polu, 

nauczyłam się w żłobeczku 

 

  

Jedzie pociąg fu fu fu! 

Trąbi trąbka tru tru tru! 

A bębenek bum bum bum! 

Na to żabka kum kum kum! 

Konik człapie człap człap człap! 

Woda z kranu kap kap kap! 

Mucha bzyczy bzy bzy bzy! 

A wąż syczy sy sy sy! 

Baran beczy be be be! 

A owieczki me me me! 

 

  

Przez tropiki przez pustynie 

toczyl zajac wielka dynie 

toczyl toczyl dynie w dol 

pekla dynia mu na pol  

pestki z niej sie wysypaly 

wiec je zbieral przez dzien caly : raz , dwa , trzy … 

ile pestek zbierzesz ty ?? 

 

  



PIAL KOGUCIK ” kukuryku „ 
wstawaj rano , moj chlopczyku 

a chlopczyk sie ze snu budzi 

patrzy ..duzo chodzi ludzi : 

wiec sie szybko zrywa z lozka. 

by nie uszedl za leniuszka 

i rzekl : ” za twe KUKURYKU ” 

Idzie pani tup tup tup 

dziadek z laską stuk stuk stuk 

skacze dziecko hop hop hop 

żaba robi dłuuugi skok! 

Wieje wietrzyk fiu fiu fiu 

kropi deszczyk puk puk puk 

deszcz ze śniegiem chlup chlup chlup 

a grad w szyby łup łup łup! 

Świeci słonko, wieje wietrzyk 

pada deszczyk… 

czujesz dreszczyk? 

 

  

Kosi kosi łapki 

pojedziem do babki, 

babka da nam mleczka 

dziadek cukiereczka 

 

  

Jedzie, jedzie pan 

Na koniku sam 

Za nim sługa ze śniadaniem 

Patataj, patataj, patataj 

 

  

Tańcowały dwa Michały 

jeden duży drugi mały 

jak ten duży zaczął krążyć 

to ten mały nie mógł zdążyć 

 

  



Idzie myszka do braciszka. 

Tu wskoczyła (wkładasz swój palec w rękawek ) 

tu się skryła (Twój palec „wskakuje” za dekolt ubranka ) 

 

Baloniku mój malutki, 
rośnij duży okrąglutki 

balon rośnie że az strach 

przebrał miare no i bach!!! 

(łapiemy sie za rece i w miare mowienia wierszyka rozciagamy sie szerzej i szerzej a na kocu 

sie wywracamy) 

 

  

Mamo, mamo 
-co co co, 

-jada goście 

-no to co 

(dziecko na kolanach podskakuje) 

– po coście tu przyjechali, 

będziecie nam przeszkadzali, 

do widzenia do widzenia, (kłaniamy się) 

cmok cmok cmok (dajemy buziaki) 

 

  

Kosi kosi łapci, 

Pojedziemy do babci, 

Od babci do mamy, mama da śmietany. 

Kosi kosi łapci, 

Pojedziemy do babci, 

Od babci do cioci, ciocia da łakoci. 

Kosi kosi łapci, 

Pojedziemy do babci, 

Babcia da nam mleczka, dziadek cukiereczka. 

 

  

Jedzie sobie pan, pan, 

Na koniku sam, sam, 

Jedzie sobie chłop, chłop, 

Na koniku hop, hop. 

A za chłopem żyd, żyd 



Na koniku hyc, hyc 

A za żydem żydóweczki 

Pogubiły pakuneczki.Jedzie pan, pan, pan, 

Jedzie sam, sam, sam 

Piasek, piasek, piasek 

Jedzie pan, pan, pan, 

Jedzie sam, sam, sam 

Kamienie, kamienie, kamienia 

Jedzie pan, pan, pan, 

Jedzie sam, sam, sam 

 

  

Tu Sroczka kaszkę warzyła 
I ogonek sparzyła: 

Temu dała – bo malutki, 

Temu dała – bo znał nutki, 

Temu – by nie umarł z głodu, 

Temu – całkiem bez powodu, 

A temu nic nie dała, frrr – odleciała 

I tu się schowała 

(np. dziecku pod pachę) 

Bierzemy muchy w paluchy 

(udajemy, że coś chwytamy palcami) 

Robimy z muchy placuchy 

(klepiemy łapką o łapkę…) 

Kładziemy placuchy na blachy 

(rozkładamy łapki i o coś klepiemy) 

I mamy radochy po pachy 

 

  

Płynęła sobie rzeczka 

(palcem rysujemy na plecach krętą rzeczkę) 

Świeciły dwa słoneczka 

(rysujemy dwa kółka) 

Idą konie 

( palcami udajemy kroki konia) 

Przeszły słonie 

(palcami udajemy ciężkie słoniowe kroki) 

Spadł deszczyk 

(palcami naśladujemy spadające krople) 

Przeszedł panią/pana dreszczyk? 

(łaskoczemy dziecko w boczki) 

 



  

Kurka kaszkę ważyła 
Pierwszemu dała, bo malutki 

Drugiemu dała, bo śliczniutki 

Trzeciemu dała, bo grzecznie prosił 

Czwartemu dała, bo wodę nosił 

A piątemu nic nie dała 

i frrrrrr odleciała 

 

  

Cztery małe rude liski 
piły mleko z jednej miski 

Jeden lisek z drugim liskiem 

powsadzały łapki w miskę 

Trzeci lisek z czwartym liskiem 

wpadły w miskę z wielkim piskiem 

I wylały mleko z miski 

cztery małe rude liski 

 

  

Idzie jeż, mały jeż może 

ciebie pokłuć też 

Pełznie wąż, śliski wąż 

i łaskocze ciebie wciąż 

Idzie słoń, ciężki słoń 

i nadepnie ci na dłoń 

Idą kurki, małe kurki 

i wbijają tu pazurki… 

 

  

Lata osa koło nosa 

Lata mucha koło ucha 

Lata bąk koło rąk 

Lecą ważki koło paszki 

Lata pszczoła koło czoła 

Lata mucha koło brzucha 

Lecą muszki koło nóżki 

Biegną mrówki koło główki. 

----------------------------------------------------- 



Jeż 

Idzie, idzie jeż, 

Ten kujący zwierz, 

Nóżkami tup, tup, 

I pod listek siup. 

Ref.: 

Jeżu, jeżu nasz, skąd igiełki masz? (bis) 

Piosenkę można śpiewać zwiększając tempo śpiewu 

 

  

Jestem duży, byłem mały. 

Wróżki mnie zaczarowały. Jakie wróżki? dobre wróżki i urosły moje nóżki i urosły moje ręce, 

włosków tez mam coraz więcej. Patrzcie jak urosłem cały ,chociaż byłem taki mały. 

 

  

Jadą misie 

Jadą, jadą misie, tra la la la la, 

Śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha, 

Przyjechały do lasu, narobiły hałasu, 

Przyjechały do boru, narobiły rumoru. 

Jadą, jadą misie, tra la la la la, 

Śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha, 

A misiowa jak może, prędko szuka w komorze, 

Plaster miodu wynosi, pięknie gości swych prosi. 

Jadą, jadą misie, tra la la la la, 

Śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha, 

Zjadły misie plastrów sześć 

I wołają: „jeszcze jeść!” 

Jadą, jadą misie, tra la la la la, 

Śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha, 

Przyjechały do lasu, narobiły hałasu, 

Przyjechały do boru, narobiły rumoru. 

 

  

Hej wiosenko 



Hej wiosenko, hej wiosenko wyjrzyj proszę przez okienko 

Pani zima wyjechała czas byś teraz Ty nastała 

 

  

Lato 

Lato, lato 

Lato czeka 

Razem z latem czeka rzeka 

Razem z rzeką czeka las 

A tam ciągle nie ma NAS. 

  

 

  

Miczitanka 

Taka mała Miczitanka 

mi się spodobała, 

takie wielkie pióro miała, 

ona taka mała, 

taka mała, 

takie pióro, 

takie pióro, 

taka mała, 

taka mała, 

takie pióro, 

takie pióro, 

taka mała. 

 

  

Piosenka dla Dziadków 

Babciu droga babciu 

Powiedz mi 

Czy potrafisz zrobić to co MY 

My tupiemy tup, tup, tup 

Teraz babciu Ty to zrób  x 2 

Dziadku drogi Dziadku powiedz mi czy potrafisz zrobić to co my 

My klaszczemy raz dwa trzy 

Teraz Dziadku klaszczesz TY x2 



 

  

Piosenka dla mamy 

Ta piosenka jest dla mamy 

Nasze mamy uwielbiamy najwspanialsze są na świecie 

Teraz wszyscy o tym wiecie 

Ta piosenka jest od dzieci 

Wszystkich które, są na świecie 

Małe duże i średniaki 

Wszystkim mamom ślą buziaki ! 

 

  

Pingwinek 

O jak przyjemnie i jak wesoło 

Pingwinka tańczy się, się, się 

Raz nóżka prawa 

Raz nóżka lewa 

Do przodu 

Do tyłu i raz dwa trzy 

 

  

Gimnastyka 

Gimnastyka to zabawa, to dla dzieci fajna sprawa 

Ręce w górę 

W przód i w bok! 

Mały przysiad no i HOP! 

 

  

Piosenka na powitanie dzieci na melodię PANIE JANIE 

Witaj (imię), Witaj (imię) jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy Cię lubimy, wszyscy Cię lubimy ! 

Bądź wśród NAS, bądź wśród NAS! 

 



  

Szczotka, pasta 

Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda, tak się zaczyna wielka przygoda. Myje zęby, bo wiem 

dobrze o tym, kto ich nie myje ten ma kłopoty, żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć. 

Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, ooo zatańcz ze mną, tak w kółeczko, ooo w prawo, w 

lewo, w lewo, w prawo, ooo po jedzeniu, kręć się żwawo, ooo w prawo, w lewo, w lewo, w 

prawo, ooo po jedzeniu kręć się za żwawo, ooo. 

Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć. 

 

  

Mydło 

Mydło lubi zabawę w chowanego pod wodą 

Każda taka zabawa jest wspaniałą przygodą 

Kiedy dobry ma humor to zamienia się w pianę 

A jak znajdzie gdzieś słomkę, puszcza bańki 

mydlane. 

Ref.:  Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyję 

Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące 

Mydło lubi kąpiele, kiedy woda gorąca 

Skacząc z ręki do ręki, złapie czasem zająca 

Lubi bawić się w berka, z gąbką chętnie gra w klasy 

I do wspólnej zabawy wciąga wszystkie brudasy. 

 

  

Murzynek 

Murzynek malutki, oczka ma błyszczące 

Kręcą mu się loczki do góry stojące 

Buzia cała czarna jak ta czekolada 

Mały ten murzynek po murzyńsku gada 

Filimili ha , filimili ha x2 

Chodź do Nas murzynku podaj rączki dwie 

Zrobimy kółeczko zabawimy się 

Dalej, dalej, dalej 

Kręć się, kręć w kółeczku 

Jak się zabawimy wypijemy mleczko 

Filimili ha , filimili ha x2 

 

  



Piosenka dla Mikołaja 

1. Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem 

bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę. 

Ref. U - chu – cha, tra – la – la 

Co to za Mikołaj? 

U - chu – cha, tra – la – la 

Co to za Mikołaj? 

2. Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku, 

a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku. 

Ref. U - chu – cha, tra – la – la 

Co to za Mikołaj? 

U - chu – cha, tra – la – la 

Co to za Mikołaj? 

 

  

Idzie sobie żłobkowicz, 

śpiewa, tańczy, no i skacze. 

Dziś też powód ma do śmiania, 

Bo to dzień jest pasowania. 

 


