
 

Piosenki towarzyszące przez miesiąc maj: 
 

 

 

„Żabie sekrety” 

 

I. Żaby kumkają od rana,  

że dzisiaj święto ma mama.  

My mamę bardzo kochamy,  

życzenia mamie składamy.  

 

Ref: Żyj, droga mamo,  

żyj nam sto lat!  

Bądź zawsze zdrowa i kochaj 

nas.  

Żyj, droga mamo, żyj nam sto 

lat!  

Bądź zdrowa i kochaj nas!  

 

II. Żaby rechocą od rana,  

że swoje święto ma tata.  

My tatę bardzo kochamy,  

życzenia tacie składamy.  

 

Ref: Żyj, drogi tato, żyj nam sto 

lat! 

 Bądź zawsze zdrowy i kochaj 

nas.  

Żyj, drogi tato, żyj nam sto lat!  

Bądź zdrowy i kochaj nas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Moja wesoła rodzinka” 

 

My rodzinę dobrą mamy, 

zawsze razem się trzymamy! 

I choć czasem czas nas goni, 

My jak palce jednej dłoni! 

  

Ref. Mama, tata, siostra, brat 

I ja – to mój mały świat! 

Dużo słońca, czasem grad – 

To wesoły jest mój świat! 

  

Mama zawsze kocha czule, 

ja do mamy się przytulę, 

w bólu, żalu i rozterce, 

bo mam mama wielkie serce! 

  

Ref. Mama, tata, siostra, brat… 

 

Z tatą świetne są zabawy, 

z nim świat robi się ciekawy! 

Tata ma pomysłów wiele, 

jest najlepszym przyjacielem! 

  

Ref. Mama, tata, siostra, brat 

  

Gdy napsocę i nabroję, 

stoję w kącie, bo się boję! 

Tata skarci, pożałuje, 

a mamusia pocałuje! 

  

Ref. Mama, tata, siostra, brat… 

  

Kiedy nie mam taty, mamy, 

wszyscy sobie pomagamy! 

I choć sprzątać nie ma komu, 

jest wesoło w naszym domu! 

  

Ref. Mama, tata, siostra, brat…. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wiersz  towarzyszący  przez miesiąc maj: 
 

„Moja rodzina” 

 

Jaka moja jest rodzina? 

Wam opowiem, już zaczynam. 

Moja mama zabiegana jest od rana. 

Sprząta, pierze, i prasuje, 

również obiad ugotuje. 

Tata ciągle jest zajęty, 

reperuje różne sprzęty, 

komputery i programy, 

które teraz wszyscy mamy. 

Mój brat uczy się już w szkole, 

a ja mam swoje przedszkole. 

Choć rodzice są zajęci 

mają dla nas czas i chęci. 

Dziadki, babcie o nas dbają, 

wszyscy w koło się kochają. 

Kiedy ktoś kłopoty ma, 

to rodzinka radę da. 

Kiedy smutno mi i źle 

zawsze ktoś przytuli mnie. 

Bo w rodzinie wielka siła, 

chcę by zawsze ona była. 

Mam nadzieję, że już wiecie, 

że rodzina to największy skarb na świecie. 

 


