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Śpiewnik piosenek 
 
 

 

BOOGIE - WOOGIE 

 

1. Do przodu prawą rękę daj 

do tyłu prawą rękę daj 

do przodu prawą rękę daj i pomachaj nią 

 

bo przy boogie woogie boogie trzeba pokręcić się 

no i klaskac trzeba raz dwa trzy 

Boogie-woogie AHOJ, 

Boogie-woogie AHOJ, 

Boogie-woogie AHOJ 

i od nowa zaczynamy taniec ten! 

 

2. Do przodu lewą rękę daj... 

3. Do przodu prawą nogę daj... 

4. Do przodu lewą nogę daj... 

 

 

MASZERUJĘ 

 

Maszeruję, maszeruję, 

hop hop hop 

hop hop hop 

biegam biegam biegam 

biega, biegam, biegam 

teraz stop, teraz stop 

 

 

BRZUSZKI 

 

Za brzuszki, za brzuszki trzymamy się, 

a nóżki, a nóżki zaczynają grę 

prawa noga w przód, lewa noga w tył 

podskok wielki zrób 

i zaklaszcz co sił. 
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SIEDMIOKROCZEK 

 

Najpierw siedem kroków w przód, 

potem siedem kroków wstecz. 

Tralala, tralala, 

i już każdy taniec  zna 

Tralala, tralala, 

i już każdy taniec  zna. 

 

TU  PALUSZEK 

 

Tu paluszek, tu paluszek 

a pośrodku jest mój brzuszek 

Tutaj rączka a tu druga, 

A tu oczko do mnie mruga, 

Tutaj buźka, tu ząbeczki, 

Tu wpadają cukiereczki 

Tutaj nóżka i tu nóżka 

Chodź zatańczyć jak kaczuszka 

 

DWA MALUTKIE MISIE 

 

Dwa malutkie misie 

chcą zatańczyć dzisiaj 

Hopsa, hopsa, dana, dana, 

tańczą misie dziś od rana. 

Dwa malutkie misie 

tańczą z nami tak. 

 

GŁOWA, RAMIONA 

 

Głowa, ramiona, kolana pięty, 

kolana pięty, kolana pięty, 

Głowa, ramiona, kolana pięty, 

oczy, uszy, usta nos! 

 

DYLU DYLU 

 

Dylu dylu na badylu 

firli firli plum plum plum 

fiku miku na patyku 

tra lalala bu bum bum! 
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SŁONKO, NIE DAJ SIĘ! 

Sł., muz. Elżbieta Zigler 

 

Słonko dziś mi powiedziało, 

że znów rano ciut zaspało, 

chociaż wcześniej poszło spać 

i zaczęło słabiej grzać! 

 

Słonko, Słonko, hej, Kolego! 

Coś się dzieje niedobrego, 

coraz niżej świecisz już, 

chyba jesień jest tuż, tuż! 

 

Słonko, Słonko nie daj się, 

mocno, mocno, mocno grzej! 

Przecież z ciebie nie jest leń! 

Słonko, tak prosimy cię! 

Słonko mówi: trudna rada, 

zawsze gdy się jesień skrada, 

to sił mam już coraz mniej, 

chociaż bardzo staram się! 

 

Słonko, Słonko wiem co zrobię! 

Twe promyki schowam w sobie, 

w zimny i jesienny dzień 

one wnet rozgrzeją mnie! 

 

 

 

 

 

PAC GRUSZKA 

muzyka: A. Szaliński 

słowa: S. Karaszewski 

https://www.youtube.com/watch?v=KMfo4NKfwzw 

 

Pod owocami zgina się grusza, 

wiatr konarami gruszy porusza! 

 

Pac, gruszka ,pac, gruszka, 

hop, do fartuszka. 

 

Pac, gruszka… 

Stanę pod gruszą i w mój fartuszek 

dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek! 

 

Pac, gruszka… 

 

JARZĘBINA 

autor wiersza: Anna Chodorowska 

https://www.youtube.com/watch?v=GjSwDcHAaMo 

 

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły, 

a jeszcze coś w polu się mieni, 

To w polu i w lesie czerwienią się, spójrzcie 

korale, korale jesieni. 

 

Ref.: 

Idzie lasem pani jesień, 

jarzębinę w koszu niesie. 

Daj korali nam troszeczkę, 

nawleczemy na niteczkę. 

 

Włożymy korale, korale czerwone 

i biegać będziemy po lesie. 

Będziemy śpiewali piosenkę jesienną, 

niech echo daleko ją niesie. 
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WNIOSŁY DZIECI Z SADU 

 

I. Wniosły dzieci z sadu koszyk przepełniony: 

jabłek żółtych, jabłek kraśnych, jabłuszek zielonych. / bis 

 

II. Teraz trzeba jabłka dobrze poukładać 

i pomyśleć, które jabłko do czego się nada. / bis 

 

III. Które do zjedzenia, które do pieczenia, 

które znów na marmoladę, które do suszenia. / bis 

 

IV. Wniosły dzieci z sadu koszyk przepełniony: 

jabłek żółtych, jabłek kraśnych, jabłuszek zielonych. / bis 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9T0Kix5O29o 

 

 

 

GRZYBEK 

 

Co to jest za chłopczyk tam, 

co wśród lasu stoi sam? 

Na jednej tylko nóżce wsparty stoi sam! 

Na jednej tylko nóżce wsparty stoi sam! 

 

To jest grzybek, grzybek nasz, 

pod kapelusz schował twarz! 

Kapelusz taki wielki ma, aż schował twarz! 

Kapelusz taki wielki ma, aż schował twarz! 

 

 

PIOSENKA O MOJEJ RODZINIE 

 

Coś wam powiem w sekrecie. 

Czy to zimą, czy w lecie 

Ja z rodziną lubię spędzać czas. 

Na wędrówkach dalekich, 

Tam gdzie góry i rzeki 

I gdzie szumi nie przebyty las. 

 

Rodzinna wyprawa, 

Noga lewa, noga prawa 

Lewy but, prawy but 2x 

Maszerują tup, tup. 

 

Dziadek z mapą na przedzie 

Piękną trasą nas wiedzie, 

Za nim babcia, a za babcią ja. 

Potem mama i siostra 

Tatuś w tyle pozostał: 

Dźwiga plecak i prowadzi psa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxFYIDkno2M 
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W KASZTANOWYM MIEŚCIE 

 

W kasztanowym mieście 

wszystko jest z kasztana: 

kasztanowe drzewa 

szumią tu od rana, 

kasztanowe chmury 

płyną ponad miastem, 

słońce jest zielone, 

śmieszne i kolczaste. 

 

Kasztanowy konik, 

kasztanowy bat, 

na koniku kasztanowym 

pojedziemy w świat. 

 

Na koniku kasztanowym 

pojedziemy w świat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-KkMBVktXMI 

 

 

 

 


