
      Wierszyki i piosenki żłobek ,,Wesołe Bąbelki” 
 

                       LISTOPAD 
 

 

Mam 2 latka, 2 i pół brodą sięgam ponad stół 

 

Mam 2 latka, 2 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! 

 

Przez tropiki przez pustynie toczył zajac wielka Dynie 

 

Przez tropiki przez pustynie toczą zając 

 wielką dynie toczyl toczyl dynie w dol pekla  



dynia mu na poł pestki z niej sie wysypaly wiec 

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

 ile pestek zbierzesz ty ?? 

 

                                 Jeż 
 

Jeż Idzie, idzie jeż,  

Ten kujący zwierz,  

Nóżkami tup, tup, 

 I pod listek siup. 

 Ref.: Jeżu, jeżu nasz,  

skąd igiełki masz?  

W sadzie jabłek 100 

Wszyscy smaczne są 

 

„Naprawimy misia” – Czesław Janczarski  
 
„Kto misiowi urwał ucho? No, kto? – pytam. 

Cicho, głucho… Nikt się jakoś nie przyznaje. 

Może jechał miś tramwajem? 

Może upadł, biegnąc z górki? 

Może go dziobały kurki? 

Może Azor go tarmosił,  

urwał ucho, nie przeprosił? 

Igła, nitka, rączek para,  

naprawimy szkodę zaraz! 

O już sterczą uszka oba, 

teraz miś się nam podoba” 

 

http://www.misie.com.pl/wp-misie/czytelnia/naprawimy-misia-czeslaw-janczarski/


 

Julian Tuwim „Rzepka”  
 

Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie, Chodził te rzepkę oglądać co dzień. 

Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, Schrupać by rzepkę z kawałkiem 

chlebka! Więc ciągnie rzepkę dziadek niebożę, Ciągnie i ciągnie, 

wyciągnąć nie może! Zawołał dziadek na pomoc babcię: "Ja złapię 

rzepkę, ty za mnie złap się!" I biedny dziadek z babcią niebogą Ciągną i 

ciągną, wyciągnąć nie mogą! Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, Oj, 

przydałby się ktoś na przyczepkę! Przyleciał wnuczek, babci się złapał, 

Poci się, stęka, aż się zasapał! Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, 

Dziadek za rzepkę, Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! Pocą się, sapią, 

stękają srogo, Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! Zawołał wnuczek 

szczeniaczka Mruczka, Przyleciał Mruczek i ciągnie wnuczka! Mruczek 

za wnuczka, Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, 

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! Pocą się, sapią, stękają srogo, 

Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! Na kurkę czyhał kotek w ukryciu, 

Zaszczekał Mruczek: "Pomóż nam, Kiciu!" Kicia za Mruczka, Mruczek 

za wnuczka, Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, 

2 Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! Pocą się, sapią, stękają srogo, 

Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! Więc woła Kicia kurkę z 

podwórka, Wnet przyleciała usłużna kurka. Kurka za Kicię, Kicia za 

Mruczka, Mruczek za wnuczka, Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, 

Dziadek za rzepkę, Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! Pocą się, sapią, 

stękają srogo, Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! Szła sobie gąska 

ścieżynką wąską, Krzyknęła kurka: "Chodź no tu gąsko!" Gąska za 

kurkę, Kurka za Kicię, Kicia za Mruczka, Mruczek za wnuczka, Wnuczek 

za babcię, Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, Oj, przydałby się ktoś 

na przyczepkę! Pocą się, sapią, stękają srogo, Ciągną i ciągną, 

wyciągnąć nie mogą! Leciał wysoko bocian-długonos, "Fruńże tu, 

boćku, do nas na pomoc!" Bociek za gąskę, Gąska za kurkę, Kurka za 

Kicię, Kicia za Mruczka, Mruczek za wnuczka, Wnuczek za babcię, 



Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, Oj, przydałby się ktoś na 

przyczepkę! Pocą się, sapią, stękają srogo, Ciągną i ciągną, wyciągnąć 

nie mogą! Skakała drogą zielona żabka, 3 Złapała boćka - rzadka to 

gratka! Żabka za boćka, Bociek za gąskę, Gąska za kurkę, Kurka za Kicię, 

Kicia za Mruczka, Mruczek za wnuczka, Wnuczek za babcię, Babcia za 

dziadka, Dziadek za rzepkę, A na przyczepkę Kawka za żabkę Bo na tę 

rzepkę Też miała chrapkę. Tak się zawzięli, Tak się nadęli, Ze nagle 

rzepkę Trrrach!! - wyciągnęli! Aż wstyd powiedzieć, Co było dalej! 

Wszyscy na siebie Poupadali: Rzepka na dziadka, Dziadek na babcię, 

Babcia na wnuczka, Wnuczek na Mruczka, Mruczek na Kicię, Kicia na 

kurkę, Kurka na gąskę, Gąska na boćka, Bociek na żabkę, Żabka na 

kawkę I na ostatku Kawka na trawkę. 

 

 

 

 


