
 

PIOSENKI PAŻDZIERNIK GRUPA XI

„Przedszkolaki to my”

Kiedy wchodzimy do przedszkola

pani z uśmiechem wita nas:

Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, pani!

Razem spędzimy miło czas!

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale,

tu uczymy się i poznajemy świat,

tu szukamy drogi do krainy marzeń

i z książkami jesteśmy za pan brat!

Tu zabawek bardzo dużo fajnych mamy,

i bawimy się wesoło: ja i ty,

więc z radością wszyscy razem zaśpiewajmy:

– Przedszkolaki to my!

2. Czeka nas tutaj przygód wiele,

miło spędzimy cały dzień.

W przedszkolu nigdy nie bywa nudno,

w domu niech siedzi sobie leń!

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale…

3. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi,

lubimy razem w piłkę grać.

Chętnie dzielimy się zabawkami,

i potrafimy o nie dbać.

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale…



„ Kolorowe światła”

1. Do przedszkola co dzień rano

idę przez ulicę z mamą,

droga wcale nie jest łatwa,

bo na skrzyżowaniach światła.

Ref. Czerwone światło: Stój!

Zielone światło: Idź!

Na żółtym świetle zawsze czekaj,

bis

tak już musi być.

2. Samochody w rzędach stoją,

a kierowcy spoglądają,

czy już światło jest zielone,

by odjechać w swoją stronę.

Ref. Czerwone światło: Stój!...

3. Policjanci wciąż pracują,

skrzyżowania obserwują,

czy przepisy wszyscy znają

i czy znaków przestrzegają.

Ref. Czerwone światło: Stój!...



„ Jesienny pociąg”

1. Stoi pociąg na peronie.

Żółte liście ma w wagonie,

i kasztany, i żołędzie –

dokąd z nimi jechać będzie,

dokąd z nimi jechać będzie?

Ref. Przed siebie, przed siebie wprost!

Przez mokry, deszczowy most.

Przed siebie, przed siebie w dal!

Na pierwszy jesienny bal.

2. Rusza pociąg, sapiąc głośno.

Już w przedziałach grzyby rosną,

a na półce wśród bagaży

leży sobie bukiet jarzyn.

Rusza pociąg, sapiąc głośno.

Ref. Przed siebie, przed siebie wprost…

3. Pędzi pociąg lasem, polem,

pod ogromnym parasolem.

Wiezie rynny i kalosze,

i owoców pełne kosze.

Pędzi pociąg lasem, polem.

Ref. Przed siebie, przed siebie wprost!... / bis



„ O zdrowie dbaj”

1. Sport to zdrowie, czy wy wiecie?

Chcę wygrywać wszystkie mecze.

Jem owoce i jarzyny,

są w nich same witaminy!

Bo sportowy we mnie duch,

zdrowie muszę mieć za dwóch!

bis

2. Co dzień biegam, spaceruję,

rano się gimnastykuję,

mknę na nartach w zimie z tatą,

pływam w morzu, gdy jest lato.

Bo sportowy we mnie duch,

zdrowie muszę mieć za dwóch!

bis

3. Dbam o zęby, ręce myję,

i szoruję gąbką szyję.

Każdy brudas niech się dowie,

że higiena to też zdrowie.

A sportowy we mnie duch,

jem i ćwiczę więc za dwóch!

Bis
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„Przedszkolne życie starszaka”

Rzecz to wielka niesłychanie, gdy starszakiem się zostanie.

Wtedy trzeba wszystko wiedzieć, pięknie bajkę opowiedzieć,

Narysować, tańczyć, śpiewać, na nikogo się nie gniewać.

 Znać zasady wychowania, pięknie uczyć się czytania.

W głowach wiedza zostać musi, choć lenistwo człeka kusi.

„Dyżurny”

Czy dzień słoneczny, czy dzień pochmurny

w przedszkolu musi działać dyżurny.

Podczas obiadu, podczas śniadania

ma do zrobienia ważne zadania.

Rozdaje sztućce, talerze, kubki

wytrze też stolik by był czyściutki.

Sprawdza czy klocki są w pudełeczkach,

lalki na półce, auta w szafeczkach.

Sprawdza codziennie czystość w łazience,

czy przedszkolaki umyły ręce.

Na półce książki równo układa.

Taka dyżurnych ważna zasada!



„ Ważne numery”

Znam już na pamięć numery alarmowe

gdy zajdzie potrzeba - w głowie są gotowe.

997 – tu policję się wzywa,

998 - straż pożarna przybywa,

999 – ważne życie i zdrowie

jedzie na sygnale szybkie pogotowie. 

  




