
PIOSENKI CZERWIEC GRUPA VII 

„Kwoka” 

Jan Brzechwa 

 

Proszę pana, pewna kwoka 

traktowała świat z wysoka 

i mówiła z przekonaniem: 

„Grunt do dobre wychowanie!” 

Zaprosiła raz więc gości 

by nauczyć ich grzeczności. 

Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym 

w progu garnek stłukł kopytem. 

Kwoka wielki krzyk podniosła: 

„Widział kto takiego osła?!” 

Przyszła krowa. Tuż za progiem 

zbiła szybę lewym rogiem. 

Kwoka gniewna i surowa 

zawołała: „A to krowa!” 

Przyszła świnia prosto z błota 

kwoka złości się i miota: 

„Co też Pani tu wyczynia? 

Tak nabłocić! A to świnia!” 

Przyszedł baran. Chciał na grzędzie 

siąść cichutko w drugim rzędzie, 

grzęda pękła, kwoka wściekła 

coś o łbie baranim rzekła 

i dodała: „Próżne słowa, 

takich nikt już nie wychowa, 

trudno, wszyscy się wynoście!” 

No i poszli sobie goście. 

Czy ta kwoka, proszę Pana, 

była dobrze wychowana? 

 

 

Jestem podróżnikiem 
sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko 

Zapakuję plecak i w podróż wyruszę. 

A dlaczego? A dlatego, bo świat poznać muszę. 

Szlak mojej wędrówki już narysowany. 

 

Jedną mapkę mam dla siebie, a drugą dla mamy. 
Na żaglówce z kory przepłynę kałużę. 

I na wyspie podwórkowej zatrzymam się dłużej. 
Potem w piaskownicy poszukam oazy. 

Na pustyni przecież wszystko może się wydarzyć. 



Na lwa się zaczaję, bo tu śladów wiele.. 
I zostanę najsłynniejszym w świecie tropicielem. 

Gdy skończę wyprawę po lądach i wodach, 
wtedy chętnie wam opowiem o moich przygodach 

 

„Zoo” 

sł. Jan Brzechwa, muz. Andrzej Korzyński 

 

Miś 

Proszę państwa, oto miś. 

Miś jest bardzo grzeczny dziś. 

Chętnie państwu łapę poda. 

Nie chce podać? A to szkoda. 

Lis 

Rudy ojciec, rudy dziadek, 

rudy ogon to mój spadek. 

A ja jestem rudy lis. 

Ruszaj stąd, bo będę gryzł. 

Dzik 

Dzik jest dziki, dzik jest zły, 

dzik ma bardzo ostre kły. 

Kto spotyka w lesie dzika, 

ten na drzewo zaraz zmyka. 

Żubr 

Pozwólcie przedstawić sobie: 

pan żubr we własnej osobie. 

No, pokaż się, żubrze. 

Zróbże minę uprzejmą, żubrze. 

Małpy 

Małpy skaczą niedościgle, 

małpy robią małpie figle. 

Niech pan spojrzy na pawiana, 

co za małpa, proszę pana! 

Coś 

Bardzo trudno mi jest orzec 

czy to ptak czy nosorożec... 

 

„Jadę pociągiem prawdziwy 
sł. i muz. Marek Grechuta 

 
Jedzie pociąg jedzie, wiezie ludzi wiezie, 

puszcza dymu szare kłęby. 
Powiedz mi, sąsiedzie, dokąd że ty jedziesz, 

bo ja do Szklarskiej Poręby. 
Jadę tam do lasu, jadę do sarenki, 

jadę sobie zbierać grzyby. 
Będę się opalać, będę w słońcu walać, 



niech poparzą mnie pokrzywy. 
Dam mamusi spokój, spokój tatusiowi, 

niechaj sobie raz odpoczną. 
Jedno mnie ciekawi, co oni beze mnie, 

co oni beze mnie poczną. 
Kto im będzie zbierał okruchy ze stołu jw. 

na błękitną ciężarówkę. 
A gdy zginie igła albo szpulka nici, 

wyśle pod krzesło taksówkę. 

 

Kto syreną wyśle szybkie pogotowie 
po proszek do bólu głowy. 

A po tę ostatnią zapałkę pod stołem 
bierze szybko straż ogniową. 

Jedzie pociąg jedzie, wiezie ludzi wiezie, 
puszcza dymu szare kłęby. 

Powiedz mi, sąsiedzie, dokądże ty jedziesz, 
bo ja do Szklarskiej Poręby. 

Dziś jadę do lasu, jadę do sarenki, 
jadę sobie zbierać grzyby. 

Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji. 
Jadę pociągiem prawdziwym. 

 

WIERSZE CZERWIEC GRUPA VII  

 
„Nauka cierpliwości” 

Dominika Niemiec 

 

Gramy w planszówkę. 

przesuwam pionek, raz i dwa. 

Najpierw rzuć kostką ty, 

potem znów rzucę ja. 

Ty będziesz pierwsza mamo, 

następnie się zamienimy, 

a jeszcze chwilkę później 

w coś innego się zabawimy. 

Może weźmiemy kredę? 

Będę rysować motyle. 

Wezmę niebieską i żółtą, 

ale dam ci ją za chwilę. 

Bo przebywając w grupie, 

to bardzo ważna sprawa, 

trzeba być cierpliwym i się dzielić 

– to nauka, nie tylko zabawa. 

 

 

 



„Zagubiona córka” 

Dominika Niemiec 

Wybraliśmy się z mamą i tatą 
na wyjątkową wycieczkę. 

Zwiedzamy krakowską starówkę, 
ale zaraz, chwileczkę... 

Tata tuż obok mnie robił zdjęcia. 
Mama szukała pamiątek w sklepiku. 

Ja przyglądałam się kamienicom, 
a jest ich tu chyba ze sto, bez liku. 

I nagle rozglądam się wokół, 
na plecach mam gęsią skórkę, 

bo moi cudowni rodzice 

zgubili własną córkę. 

Albo ja się zgubiłam, 

właściwie już nie wiem sama. 

Jestem naprawdę przerażona. 

Ratunku! Gdzie jest mama? 

Co robić? Strach mnie obleciał... 

Tętno mi przyśpieszyło. 

Uwierzcie mi, w tym momencie 

do śmiechu mi wcale nie było. 

Stanęłam w miejscu i stoję, 

stoję, stoję i czekam. 

Proszę, niech rodzice mnie znajdą... 

Już będę się pilnować, przyrzekam! 

I nagle z ulgą zauważam, 

że biegnie do mnie mama, 

a tata już mi przypomina: 

Nie odchodź nigdzie sama! 

 


