
 

PIOSENKI LISTOPAD GRUPA XI

„ Jesień w lesie”

1. Złota jesień zbiera w lesie

grzyby rude i brązowe,

jarzębiny i kasztany,

liście kolorowe.

Ref. Głosy zwierząt echo niesie,

lasem idzie złota jesień.

bis

2. Liście tańczą i wirują

purpurowe i brązowe,

rudym liskom i wiewiórkom

sypią się na głowę.

Ref.: Głosy zwierząt echo niesie…

3. Młode wilczki grają w berka,

w dziupli widać szarą sowę,

klucze ptaków odlatują

– lecą do nas nowe.

Ref.: Głosy zwierząt echo niesie…

4. Niedźwiedź już nie szuka miodu

będzie spał calutką zimę,

nie poczuje wcale chłodu;

z liści ma pierzynę.

Ref.: Głosy zwierząt echo niesie…



„ Orzeł biały”

1. Dzieci, słuchajcie, co wam opowiem,

w Polsce przed laty żyli królowie!

Zamki stawiali, warowne wieże,

strzegli granicy polscy rycerze!

Ref. Polska ma ponad tysiąc lat,

nad nami – Orzeł Biały.

To nasze godło, to nasz znak,

królewski ptak wspaniały!

bis

2. Z legend poznamy Polski pradzieje,

Piasta, co władcą był – kołodziejem,

Wandę królewnę i króla Kraka,

smoka co niegdyś na Kraków napadł!

Ref. Polska ma ponad tysiąc lat..

3. Wiemy o Lechu, Czechu i Rusie,

Warsie i Sawie, i o Krakusie.

Polska historia pełna świetności;

dumni jesteśmy z naszej przeszłości!

Ref. Polska ma ponad tysiąc lat...

„ Mokra piosenka”

1. Kiedy pada, zdarza się,

że po prostu jest ci źle.

A ja na to radę mam:



z deszczem śpiewam, z deszczem gram.

Ref. Plim, plum, chlap, chlap

– to deszczyk cicho gra

mokrą piosenkę: kap, kap, kap.

Plim, plum, chlap, chlap

– to śpiewa cały świat

mokrą piosenkę: kap, kap, kap.

2. Bardzo lubię kiedy z chmur

pada z pluskiem kropel chór,

i przyjemność wielką mam,

kiedy słyszę: plim, plum, plam.

Ref. Plim, plum, chlap, chlap…

3. To zabawne, kiedy w dach

krople bębnią: bach, bach, bach.

I już teraz dobrze wiesz,

jak przyjemny bywa deszcz.

Ref. Plim, plum, chlap, chlap…

„ Nie ma jak dom”

1. Widziałem ja kraje, jak się należy!

I wszędzie już byłem, możecie mi wierzyć.

Wiem to na pewno, że mego domu

nie zmieniłbym na nic, nie oddał nikomu.

Ref. Nie ma jak dom! Nie ma jak dom!

Nie ma jak dom! Tu przyjaciele są!

bis

2. Więc po co przemierzać dalekie góry,

gdy blisko są Tatry i piękne Mazury?

Tutaj mam wszystko co najważniejsze,

to tutaj właśnie jest moje miejsce.



Ref. Nie ma jak dom!…

3. To tutaj jest mama, tutaj jest tata,

i tutaj są zimy i wiosny, i lata.

Tutaj sie bawię i tu się uczę,

a jeśli wyjadę, na pewno tu wrócę!

Ref. Nie ma jak dom!…

WIERSZE LISTOPAD GRUPA XI

„ Nasze barwy ojczyste”

Biel to barwa orła skrzydeł,

co ojczyznę naszą chroni.

Biel to czystość w sercach ludu

tego, co ojczyzny bronił.

Czerwień – kolor ognia, walki

i odwagi w bitwy boju.

Czerwień to ofiara życia,

krwi przelanej dla pokoju.

Biel i czerwień, bieli czerwień

dwa kolory sercu bliskie.

I na fladze i na godle

znajdziesz barwy te ojczyste.



„Liście”

Czerwone, złote, brązowe,

liście jak z bajki kolorowe,

płyną na wietrze jesiennym,

a za oknem świat taki senny.

Ptaki w dalekie lecą kraje,

jabłoń owoce swoje nam daje.

Deszcz kropelkami na ziemię kapie,

pola już puste, spichrze bogate

„Jesień”

Jesień, jesień idzie,

czas już na porządki:

Pozagrabiać liście

i przekopać grządki.

Idzie jesień, idzie,

za jesienią zima,

Ale nasz ogródek

każdy mróz przetrzyma.

Prześpią się rośliny

pod pierzynką śniegu.

A więc do roboty!

Dzieci, do szeregu!



 


