
NAZSE PIOSENKI 

Drużyna marzeń 

Tu drużynę naszą mamy 

i radośnie w niej działamy. 

Wspólna praca i zabawa 

to jest najważniejsza sprawa! 

Ref.: Do drużyny zapraszają: 

Franek z Kubą, Iga z Mają, 

Leon, Ala, Hela, Antek. 

Zapraszamy! Drzwi otwarte! 

Chcemy sięgać po marzenia, 

świat poznawać, w lepszy zmieniać. 

Młodsi, starsi, wszyscy razem! 

Dołącz do Drużyny marzeń! (x3) 

Każdy z nas ma jakiś talent, 

co w drużynie się przydaje. 

Ktoś planuje, ktoś buduje. 

Świetnie nam się współpracuje! 

Ref.: Do drużyny zapraszają... 

Tu zdolności rozwijamy 

i wciąż sobie pomagamy. 

Jest nauka, jest zabawa. 

Zgrany zespół to podstawa! 

Ref.: Do drużyny zapraszają... 

Z nami będzie ci wesoło. 

Tu przyjaciół znajdziesz wkoło. 

Mądrych, miłych, wyjątkowych 

do współpracy wciąż gotowych! 

Ref.: Do drużyny zapraszają... 

 

 

Ustawmy się w pary 

Abrakadabra, czary-mary! 

Niech wszystkie dzieci ustawią się w pary. 

Para za parą staniemy w rzędzie. 

Kogoś brakuje? Niech szybko przybędzie. 

Pociąg 

Pociąg osobowy wtacza się na tory. 

Za lokomotywą rząd wagonów spory. 

My się także w długi pociąg ustawiamy. 

Swój wagonik dołącz, ruszaj z nami! 

Sprzątanie 

Aby w naszej sali zawsze było czysto, 

to jest dla nas wszystkich sprawą oczywistą! 

Włącza się w sprzątanie zaraz każdy z nas. 

Na wielkie porządki właśnie nadszedł czas 

 

Lubię ciszę 

Lubię śpiewać, mówić, krzyczeć, 

ale czasem wolę ciszę... 

Przyszła pora, by pomilczeć. 

Jestem ciekaw, co usłyszę. 

Urodziny 

Dziś są twoje urodziny! Czas świętować! 

Chcemy śpiewać ci radosnych życzeń słowa. 

Żeby uśmiech często gościł na twej twarzy! 

By spełniło się to wszystko, o czym marzysz. 

 

 

 

 

 



Kodeks naszej gromady 

Mówimy „dzień dobry” i „do widzenia”, 

nie grymasimy podczas jedzenia. 

W zajęciach chętnie uczestniczymy, 

razem się bawimy i razem uczymy. 

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady. 

Są kodeksem naszej przedszkolnej gromady. 

Dzięki nim jest zawsze bezpiecznie i miło, 

dzięki nim się wiele przyjaźni zrodziło!  

Pomagamy sobie i się dzielimy, 

Za ręce chętnie w grupie chodzimy. 

Innych słuchamy, o porządek dbamy, 

w ciszy się bawimy i się nie kłocimy. 

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady…  

Jesteśmy mili i samodzielni, 

Zawsze być chcemy bardzo uprzejmi. 

Z szacunkiem do siebie się odnosimy, 

młodszym pomagamy i prawdę mowimy. 

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli ci wesoło 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce 

swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

To podnieś brwi do góry i dotknij czoło swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

To otwórz teraz usta i zamknij oczy swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

To pokaż najpierw język, a potem zęby swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

Nabierz w usta powietrze i klep policzki swe. 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce 

swe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Każdy swoje imię ma 

sł. Anna Bernat, muz. Jacek Bielik 

Tyle dzieci w parku biega, 

każde dziecko imię ma. 

Paweł, Zosia, Marek, Ewa 

swoje imię dobrze zna! 

Ref.: Ja mam imię, 

ty masz imię, 

każdy swoje imię ma – 

nawet wrona przy kominie 

swoje imię: kra kra kra! 

Ja mam imię, 

ty masz imię, 

każdy swoje imię ma – 

nawet Reksio z tego słynie, 

gdy zawołasz jest raz, dwa! 

 

Jadą dzieci do przedszkola, 

każde dziecko imię ma 

Bartek, Ela, Kasia, Ola 

swoje imię dobrze zna! 

Ref.: Ja mam imię... 

Jadą dzieci na wycieczkę, 

pożegnamy je pa pa! 

Basię, Hanię i Tereskę, 

niech śpiewają tak jak ja! 

Ref.: Ja mam imię... 

 

 
 
 
 
 
 
 

WIERSZ 
 

Sznurowadła 

Wanda Chotomska 

Komu myśl do głowy wpadła, 

by wymyślić sznurowadła? 

Kto nas skazał na torturki, 

by przez dziurki przewlec sznurki? 

Wynalazca sznurowadeł, 

to na pewno był ktoś taki, 

kto nie wiedział, że na świecie 

są dzieciaki przedszkolaki. 

 


