
NASZE PIOSENKI 

Dariusz 

sł. i muz. Maria Tomaszewska 

Wujek / Dariusz // zwany / Darkiem // 

lubi / bawić // się ze/garkiem. // 

Sprawdza, / która // jest go/dzina // 

i swej / żonie // przypo/mina: // 

„Już jest / piąta, // moja/ pani, // 

Czas na / ciasto // z orze/chami. // 

Dziś zna/lazłem // przepis / nowy, / 

Więc go / chciałem // wypró/bować. // 

Ewelina 

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska 

Nieda/leko / mego / domu // 

mieszka / mała / Ewe/linka. // 

Chociaż / jest / ode mnie / młodsza, // 

bardzo / zdolna / to dziew/czynka. // 

Ewe/lina / umie / śpiewać, // 

pięknie / tańczy / na dy/wanie. // 

Pragnie / być na/uczy/cielką, // 

chce być / mądra / jak jej / pani. // 

Ula 

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska 

W mojej grupie // jest Urszula. // 

My wołamy // na nią Ula. // 

Ona często // się uśmiecha, // 

lubi także // się przytulać. // 

Ale Maciej // jej unika // 

i najczęściej // przed nią zmyka. // 

On nie lubi // przytulania, // 

a już zwłaszcza // bez pytania. // 



Warszawa 

sł. Julian Tuwim, muz. Laura Osyczka 

Jaka wielka jest Warszawa!  Ile domów, ile ludzi! 

Ile dumy i radości  W sercach nam stolica budzi! 

Ile ulic, szkół, ogrodów, 

Placów, sklepów, ruchu, gwaru, Kin, teatrów, samochodów 

I spacerów, i obszaru! 

Aż się stara Wisła cieszy, Że stolica tak urosła, 

Bo pamięta ją maleńką, A dziś taka jest dorosła. 

 

Mazurek Dąbrowskiego 

sł. Józef Wybicki 

1. Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy, 

Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. 

Ref.: Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za twoim przewodem, 

Złączym się z narodem. 

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,  

Będziem Polakami, 

Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. 

Ref.: Marsz, marsz… 

3. Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

Ref.: Marsz, marsz… 

4. Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany: 

– Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

Ref.: Marsz, marsz… 



 

Nam jesień niestraszna 

sł. Agnieszka Filipkowska, muz. Wojciech Zieliński 

Ref. 1: Jak smutno listopad dziś śpiewa… Posłuchaj: 

wiatr świszczy, deszcz siąpi, dzień szary i plucha…  

Lecz chociaż świat tonie w kałużach i błocie, 

nam jesień niestraszna, nie damy się słocie! 

Choć deszcz, atmosfera wciąż u nas wesoła. 

Spójrz! Tyle jest hobby ciekawych dokoła! 

 

1. Tu zbiera się znaczki, słoniki, pocztówki, 

magnesy, co trafią na drzwi od lodówki. 

Tu stworzysz kolekcję niezwykłych kamieni. 

A każdy breloczek w skarb może się zmienić. 

Ref. 2: Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie, 

nam jesień niestraszna, nie damy się słocie! 

Choć deszcz, atmosfera wciąż u nas wesoła. 

Spójrz! Tyle jest hobby ciekawych dokoła. 

 

2. Z kawałka tektury, bibuły, guzików 

tu małych dzieł sztuki wykonasz bez liku. 

Malować, wycinać lub lepić coś z gliny 

tu możesz bez końca przez długie godziny. 

Ref. 2: Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie… 

 

3. Tu płyną melodie, gdy stukasz w klawisze 

lub śpiewasz piosenki raz głośniej, raz ciszej. 

Na flecie, perkusji czy na ukulele… 

By muzykę tworzyć, sposobów jest wiele. 

Ref. 2: Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie… 

 



 

NASZE WIERSZE 

Polskie symbole 

Marcin Przewoźniak 

To nasza flaga. Barwy znajome 

Na górze białe, w dole czerwone. 

Czerwień to walka, miłość i wierność. 

A biel? To czystość oraz szlachetność. 

Czerwień? To tarcza. A biel? To orzeł. 

Skąd to wiadomo? Sam sprawdzić możesz. 

Popatrz na godło, Polaku mały, 

W tarczy czerwonej jest Orzeł Biały. 

Słuchaj „Mazurka”. Pieśni znajomej, 

O tym, że Polska jest naszym domem. 

Stojąc na baczność, w hymnie śpiewamy 

Że jest ojczyzną, którą kochamy. 

 

11 listopada 

Anna Paszkiewicz 

Dawno temu trzy mocarstwa 

Nasz kraj siłą podzieliły. 

Polskę z mapy wymazały, 

Polski naród zniewoliły. 

Lecz Polacy, choć gnębieni, 

O ojczyźnie pamiętali. 

Dzięki męstwu swemu i odwadze 

Wolność dla niej odzyskali. 

Zapłacili za nią życiem. 

Więc z szacunku dla przeszłości 

W listopadzie obchodzimy 

Polski Dzień Niepodległości. 



Maszerują dzieci 

Małgorzata Barańska 

Wietrzyk wieje, słonko świeci,   Dzieci maszerują po obwodzie koła, poruszają rękoma nad głowami. 

maszerują drogą dzieci.               Maszerują, unosząc wysoko kolana. 

Jaka długa jest ta droga!             Maszerując, rozkładają ręce na boki. 

Zosię boli jedna noga.                 Utykają na jedną nogę. 

Jaka długa jest ta droga!            Maszerując, rozkładają ręce na boki. 

Zosię boli druga noga.          Utykają na drugą nogę. 

Teraz dzieci sobie siedzą       Siadają skrzyżnie na okręgu koła. 

i śniadanko pyszne jedzą.      Naśladują czynność jedzenia. 

 

Babcia zupę gotowała- rymowanka 

Babcia zupę gotowała 

I do garnka powrzucała: 

Dwie marchewki, trzy pietruszki, 

Sól i cztery kurze nóżki, 

Garść guzików, pół ziemniaka, 

Trzy gazety i buraka, 

Ząbek czosnku, kości cztery, 

Trzy pluskiewki, dwa selery, 

Kłębek nici, motek wełny, 

Aż się garnek zrobił pełny! 

Gotowała siedem dni, 

A te zupę zjesz dziś ty! 

 

 

 


