
Piosenka „Zagram dzieciom” 

 

Zaraz siądę sobie w kącie, 

zagram dzieciom na trójkącie. 

Trójkąt srebrne oczy ma, 

srebrnym głosem chętnie gra. 

Czary - mary, 

weź pałeczkę do ręki, 

czary mary - mary, 

wyczarują się dźwięki. 

Czary - mary, 

i na pewno w tych dźwiękach 

jest zaklęta, 

zaklęta piosenka. 

To są dzwonki, to pałeczka, 

zagram dzieciom na dzwoneczkach. 

Zagram cicho - sol, do, mi, 

niech się wszystkim dobrze śpi. 

Czary - mary, 

weź pałeczkę do ręki... 

 

 

Piosenka „Smutny bałwanek” 

 

Stoisz smutny nasz bałwanku ze spuszczoną głową 

może chciałbyś mieć przy sobie Panią Bałwankową? 

-Oj tak, tak, oj tak, tak, dobrej żony wciąż mi brak. 

-Oj tak, tak, oj tak, tak, Bałwankowej brak. 

 

Ma korale z jarzębiny bałwankowa żona 

ale łatwo poznać z miny, że dziś jest zmartwiona. 

-Oj tak, tak, oj tak, tak, mego synka jeszcze brak. 

-Oj tak, tak, oj tak, tak, synka jeszcze brak. 

 

Stoi Bałwan z Bałwankową, w środku zaś Bałwanek, 

jeszcze chwila i rozpoczną bałwankowy taniec. 

-Oj tak, tak, oj tak, tak, przydałby się jeszcze brat. 

-Oj tak, tak, oj tak, tak, przydałby się brat. 

 

Już wesołe dwa bałwanki tańczą z rodzicami 

i my także się pobawmy razem z bałwankami. 

-Oj tak, tak, oj tak, tak, zatańcz z nami raz i dwa. 

-Oj tak, tak, oj tak, tak, zatańcz raz i dwa. 

 



Piosenka „Pada śnieżek” 

 

1. Pada śnieżek, pada śnieżek, 

już ze śniegu mam kołnierzyk, 

białe uszy i policzki 

i śniegowe rękawiczki. 

Pada śnieżek, pada śnieżek, 

już ze śniegu mam kołnierzyk 

i guziki i rękawy 

oraz lewy but i prawy. 

Ref. Pada śnieżek jak szalony, 

z lewej strony, z prawej strony, 

raz za nami, raz przed nami, 

zasypuje nas płatkami! 

2. Pada śnieżek, pada śnieżek, 

już ze śniegu mam kołnierzyk, 

białe uszy i policzki 

i śniegowe rękawiczki. 

Pada śnieżek, pada śnieżek, 

na szalika żółty brzeżek 

i na czapkę moją pada, 

bardzo mi to odpowiada! 

Ref. Pada śnieżek jak szalony, 

z lewej strony, z prawej strony, 

raz za nami, raz przed nami, 

zasypuje nas płatkami! 

Zakończenie 

A jak padać nie przestanie, 

zobaczycie co się stanie – 

będzie kino nie z tej ziemi! 

Nos w marchewkę mi się zmieni! 

 

Piosenka "Kot w butach" 

 

1.  Ach, co to jest za kot! 

 To kocur, nie kocina. 

 Popatrzcie, co za wąs! 

 Popatrzcie, co za mina! 

 Szelmowski oczu blask, 

 zębaty uśmiech biały, kapelusz, 

 buty dwa. Ach, kot to doskonały! 

Ref.  O, drżyjcie wszystkie myszy, 

 zwiewajcie do swych dziur! 

Nadchodzi kot nad koty, nadchodzi koci król! 



2.  Ach, co to jest za kot! 

 Wytworne ma maniery, 

 niezwykły smak i styl, 

 na butach klamry cztery. 

 A gdy przemierza świat 

 drogami lub na skróty, 

to bardzo dumny jest, 

że ma przepiękne buty! 

Ref.  Lecz biada takiej myszy, 

 co będzie z niego kpić, 

 bo jak kot chodzi w butach, to lepiej cicho być! 

3.  Ach, co to jest za kot! 

 Ma bardzo wiele zalet, 

 magiczne sztuczki zna 

  i tańczy doskonale. 

To nie jest zwykły kot, 

drapiący się po uchu, 

 to elegancki gość, 

 choć słabość ma do butów. 

 

„Rycerza Bolka rozmyślania przy śniadaniu” A. Stokes 

Rycerz Bolko z Krzywej Górki 

Miał refleksję przy śniadaniu: 

„Może o księżniczki jakiejś 

Czas pomyśleć ratowaniu?” 

Słyszał bowiem, że rycerze  

Często w podróż wyruszają. 

Pokonują siódme góry, 

Groźne smoki zabijają. 

Potem na wysokiej wieży, 

Pokazują siłę męstwa 

I w nagrodę za to wszystko  

Otrzymują wnet pół księstwa! 

„Może to nie takie trudne…” 

Myślał Bolko, pijąc mleko. 

„Tylko czemu te księżniczki 

Muszą być aż tak daleko? 

Żeby tylko jedna góra! 

Albo tylko jedna rzeka! 

To bym może i wyruszył… 

Może bym i tak nie zwlekał… 



No i żeby zamiast smoka 

Było mniejsze znacznie zwierzę! 

Żebym wspinać się nie musiał 

Na jakąś wysoką wieżę!” 

Westchnął Bolko z głębi piersi 

„Chciałbym, ale to za wiele… 

W takiej sytuacji muszę, 

Zostać starym kawalerem…” 

„Idzie niebo ciemną nocą” E. Szelburg- Zarembina 

  

Idzie niebo ciemną nocą, 

ma w fartuszku pełno gwiazd. 

Gwiazdy świeca i migocą, 

aż wyjrzały ptaszki z gniazd. 

Jak wyjrzały, zobaczyły 

to nie chciały dłużej spać. 

Kaprysiły, grymasiły, 

żeby im po jednej dać. 

Gwiazdki nie są do zabawy, 

tożby nocka była zła. 

Bo usłyszy kot kulawy, 

cicho bądźcie! Aaa ... 

 

 


