
Piosenki  

Mały Polak, przedszkolak sł.: Marlena 
Szeląg, muz. Katarzyna Waszkiewicz  
 
Polska moim domem, domem jest.  
Biały orzeł godłem, godłem jej. 
 

 Ref.: A ja jestem przedszkolak, 
 mały Polak, przedszkolak. (x2)  
 

Polska moim domem, domem jest. 
 Biel i czerwień flaga, flaga ma.  
 

Ref.: A ja jestem…  
Polska moim domem, domem jest.  
Tutaj moi bliscy, bliscy są.  
 

Ref.: A ja jestem…  
Polska moim domem, domem jest,  
który w sercu zawsze, zawsze mam.  
 
Ref.: A ja jestem… 

Kundel bury  

https://youtu.be/PUggdpHlQBs  

Gdy był mały, to znalazłem go w ogródku 
I wyglądał jak czterdzieści dziewięć 
smutków. 
Taki mały, taki chudy, 
Nie miał domu, nie miał budy, 
Więc go wziąłem, przygarnąłem, no i jest. 

Razem ze mną kundel bury, 
Penetruje wszystkie dziury, 
Kundel bury, kundel bury, 
Kundel bury fajny pies. 
Kundel bury, kundel bury, 
Kundel bury fajny pies. 

Gdy jest obiad to o kundlu najpierw myślę, 
Gdy jest brudny, to go latem kąpię w Wiśle. 
Ma numerek i obrożę 
I wygląda nie najgorzej, 
Chociaż czasem ktoś zapyta: co to jest? 

Razem ze mną kundel bury, 

Ludzie mają różne pudle i jamniki, 
Ale ja bym nie zamienił się tam z nikim. 
Tylko mam troszeczkę żalu, 
Że nie dadzą mu medalu, 
Bo mój kundel to na medal przecież jest. 

Razem ze mną kundel bury, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/PUggdpHlQBs
https://miastodzieci.pl/piosenki/pieski-male-dwa/amp/
https://miastodzieci.pl/piosenki/pieski-male-dwa/amp/


WIERSZE  

Co to jest Polska Czesław Janczarski  

– Co to jest Polska? – spytał Jaś w 

przedszkolu.  

Polska – to wieś i las, i zboże w polu,  

i szosa, którą pędzi do miasta autobus, 

 i samolot, co leci wysoko nad tobą.  

Polska – to miasto, strumień i rzeka, 

 i komin fabryczny, co dymi z daleka,  

a nawet obłoki, gdy nad nami mkną.  

Polska to jest także twój rodzinny dom. 

 A przedszkole? Tak – i przedszkole, 

 i róża w ogrodzie, i książka na stole. 

Myszki Marlena Szeląg 

Mała myszka rano wstała  

i w spiżarni grasowała.  

Dziecko ma zaciśniętą dłoń, prostuje mały palec. 

Masuje nim (energicznie kręci kółka) wnętrze 

rozprostowanej lewej dłoni 

Myszki mama teraz wstała,  

razem z myszką grasowała. 

Prostuje kolejny palec – palec serdeczny. 
Dwoma palcami: małym i serdecznym masuje 

(energicznie kręci kółka) wnętrze 

rozprostowanej lewej dłoni. 

 Myszki tata teraz wstał,  

razem z nimi grasował.  

Prostuje kolejny palec – palec środkowy. Trzema 

palcami: małym, serdecznym i środkowym masuje 

(energicznie kręci kółka) wnętrze rozprostowanej 

lewej dłoni. 

Myszki babcia teraz wstała,  

razem z resztą grasowała. 

Prostuje kolejny palec – palec wskazujący. Czterema 

palcami: małym, serdecznym, środkowym i 
wskazującym masuje (energicznie kręci kółka) 

wnętrze rozprostowanej lewej dłoni.  

Myszki brat ostatni wstał,  

razem z nimi grasował.  

Prostuje kolejny palec – kciuk. Wszystkimi palcami 

masuje (energicznie kręci kółka) wnętrze 

rozprostowanej lewej dłoni. 

A na koniec kocur bury,  

złapać myszki chciał w pazury!  

Palcami lewej dłoni łapie (kręcące kółeczka) palce 

prawej dłoni. 

 



 

 

 


