
 

PIOSENKI NA MIESIĄC WRZESIEŃ: 
 

 

 

TYGRYSKI               

Ewa Stadtmuller  

 

 

1. Co lubią tygryski , wspaniałe wyprawy  

   Pluskanie się w rzece , bieganie wśród trawy  

   I bajki o smokach , rycerzach i wróżkach  

   O kaczkach –dziwaczkach i duszkach – bajduszkach 

 

Ref. Tygryski , tygryski , tygryski  

       Co lubią , ciekawi wszystkich 

       Więc chodźmy do nich dziś w gości  

       O proszę , już skaczą z radości.  

 

2. Lubią podrygiwać , kiedy gra muzyka  

    Lubią po podwórku już od rana brykać  

    Huśtać się pod niebo i na drzewa drapać  

   Latem rude piegi na nochale łapać. 

 

Ref. Tygryski , tygryski , tygryski…….. 

 

3. Jedne lubią pyzy , inne naleśniki  

Jedne wolą mecze , inne teatrzyki  

Każdy chce odegrać całkiem inna rolę  

Ale wszystkie razem lubią swe przedszkole 

 

Ref. Tygryski , tygryski , tygryski… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANETA DZIECI 

sł. Karolina Karamuz, muz. Dominika Dulny 
 

 
Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy! 

Na planecie dzieci serdecznie witamy! 

Kocham, lubię, szanuję, 

mowię: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”, 

„dzień dobry” i „do widzenia” – 

magicznymi słowami świat zmieniam! 

 

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego? 

Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania! 

Kto śniadanie grzecznie zjadał? Klask, klask! 

Na pytania odpowiadał? Klask, klask! 

Kto posegregował śmieci? Klask, klask! 

Ten jest przyjacielem dzieci! 

 

Sprzątam zawsze po dobrej zabawie, 

lubię wiedzieć, co piszczy w trawie. 

Szanuję ludzi, zwierzęta, przyrodę, 

zmienić świat na lepsze dziś mogę! 

 

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego? 

Zapraszamy do skakania w odpowiedzi na pytania! 

Kto dziś rano nie grymasił? Hop, hop! 

Kto, wychodząc, światło gasił? Hop, hop! 

Kto się dzielił zabawkami? Hop, hop! 

Ten niech zawsze będzie z nami! 

 

Staję zawsze w obronie słabszego, 

codziennie robię coś dobrego. 

Gdy obiecam, to słowa dotrzymuję 

i uśmiechem świat koloruję! 

 

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego? 

Zapraszamy do tupania w odpowiedzi na pytania! 

Kto zakupy pomogł nieść? Tup, tup! 

Zwierzakowi kto dał jeść? Tup, tup! 

Kto pochwalił siostrę, brata? Tup, tup! 

Ten ma moc zmieniania świata! 

Wiem, jak ważne są uśmiech i słowa, 

na dobry start – dobra jest rozmowa. 

Razem więcej zrobimy niż sami. 

Zmienimy świat dobrymi uczynkami! 

O planetę kto z was dba? Dzyń, dzyń! 

Ten jest mistrzem – tak jak ja!                       


