
Piosenki towarzyszące przez miesiąc maj: 
 

 

 

MAJOWE ŻYCZENIA 

                                                             sł. i muz. Malina Sarnowska 

 

Jak Ci mamo, powiedzieć – nie wiem, 

żeś najlepszą jest z mam.  

Narysuję Ci serce 

i piosenkę Ci dam. 

  

Piosenka dla mamy, dla mamy piosenka, 

Najlepsze życzenia schowamy w 

dźwiękach. 

Piosenka dla mamy zielona jak maj. 

Tańcz z nami, śpiewaj i graj. 

  

A ty, co powiesz na to, tato, 

że słów tyle już znam. 

Dziś ułożę je w rymy 

i piosenkę ci dam. 

  

Piosenka dla taty, dla taty piosenka 

Jest dobra na co dzień, dobra od święta. 

Piosenka dla taty pachnąca jak bzy! 

Zaśpiewaj z nami i ty. 

 

https://youtu.be/u6gbgMeWzyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/u6gbgMeWzyk


 

STO LAT DLA MAMY I TATY 

 

                                                      sł. Dorota Kluska , muz. Sebastian Dusza  

 

 

1. Moja mama najpiękniejsza jest i już! 

Delikatna jak maleńkie płatki róż. 

Taka dobra , taka słodka niczym miód 

No po prostu w każdym calu , mama cud. 

 

Ref. : Bo tak właśnie w życiu jest , każda 

mama jest the best 

Dziś usłyszy cały świat ,żyj mamusiu nam 

sto lat!!!!! 

 

 

2.  A mój tata , to jest taki super gość 

Przy nim znika , każdy smutek , każda złość 

Więc zaśpiewam dzisiaj tacie z wszystkich sił  

Że go kocham, chce by zawsze przy mnie był. 

 

Ref. : Bo tak właśnie w życiu jest , każdy tata jest the best  

Dziś usłyszy cały świat , żyj tatusiu nam sto lat !!!!!!!!!  

 

      

https://www.youtube.com/watch?v=grjsVmBu9xM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiersz towarzyszący  przez miesiąc maj: 
 

NARYSUJĘ ……..   

                                                Agnieszka Frączek 

Narysuję dziś dla taty 

Żółtą  kredką trzy kwadraty –  

jeden duży, dwa maleńkie, 

wszystkie zgrabne, równiuteńkie. 

Domaluję kreski trzy… 

i nasz domek ma już drzwi! 

Narysuję pomaleńku 

dla bocianów, dla wróbelków 

i dla wszystkich innych ptaków 

śliczny trójkąt w barwie maków. 

Dodam kołek pół tuzina… 

i już leci dym z komina! 

Narysuję dziś dla mamy 

w oknach kwiaty i firany. 

A przed domkiem psa z ogonkiem, 

kozę, brzozę i jabłonkę. 

Jeszcze kreski… długa… krótka… 

i jest furtka do ogródka! 

A w ogródku? 

Cudów sto! 

Jutro narysuję to? 
                


