
PIOSENKI STYCZEŃ GRUPA XI

 „ Noworoczne tańce”

1. Tańczy tata, tańczy mama,

tańczą koty, tańczą psy,

tańczy sąsiad i sąsiadka.

Zatańcz z nimi też i ty!.

Ref. To przyszedł Nowy Rok

już baran zrobił skok,

zmieniła się cyferka w kalendarzu.

Lecz nie bój się, o nie,

bo nawet dziecko wie,

w tym roku coś pięknego się wydarzy!

2. Podskakują baloniki

na drucikach w górę, w dół.

Kolorowe fajerwerki

oświetliły nieba pół!

Ref. To przyszedł Nowy Rok...

„Boogie woogie”

1. Do przodu prawą rękę daj, do tyłu prawą rękę daj,

do przodu prawą rękę daj i potrząsaj nią.

Bo przy boogie woogie, woogie trzeba zręcznie kręcić się

no, i klaskać trzeba też: raz, dwa, trzy!

Ref. Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj!

Boogie woogie, ahoj! I od nowa zaczynamy taniec ten!

2. Do przodu lewą rękę daj… itd.

Ref. Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj!...

3. Do przodu prawą nogę daj… itd.



Ref. Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj!...

4. Do przodu lewą nogę daj… itd.

Ref. Boogie woogie, ahoj! Boogie woogie, ahoj!...

„Babciu, Dziadku- Kocham Was”

1. Babcia jest jak dobra wróżka,

zawsze uśmiech ma na twarzy,

najpiękniejsze czyta bajki,

pyszne naleśniki smaży!

Ref. Dziś piosenkę dla was mam

i całusa chętnie dam!

Z wami słodko mija czas.

Babciu, dziadku – kocham was!

bis

2. Z dziadkiem mogę majsterkować

albo wybrać się na grzyby…

O kosmosie mi opowie

i nauczyć łowić ryby!

Ref. Dziś piosenkę dla was mam

i całusa chętnie dam!

Z wami słodko mija czas.

Babciu, dziadku – kocham was!

Bis



„Zagram dzieciom..”

1. Zaraz siądę sobie w kącie,

zagram dzieciom na trójkącie.

Trójkąt srebrne oczy ma,

srebrnym głosem chętnie gra.

Trójkąt srebrne oczy ma,

srebrnym głosem chętnie gra.

Ref. Czary-mary,

weź pałeczkę do ręki,

czary-mary,

wyczarują się dźwięki.

Czary-mary,

i na pewno w tych dźwiękach

jest zaklęta, zaklęta piosenka.

2. To są dzwonki, to pałeczka,

zagram dzieciom na dzwoneczkach.

Zagram cicho – sol, do, mi,

niech się wszystkim dobrze śpi.

Zagram cicho – sol, do, mi,

niech się wszystkim dobrze śpi.

Ref. Czary-mary…



WIERSZE STYCZEŃ GRUPA XI

„Nowy Rok”

– Co nam niesiesz Nowy Roku,

– Kiedy biała zima wokół?

- Niosę śniegu całe mnóstwo

I lodowe srebrne lustro.

- I co jeszcze w worku chowasz?

- Mam na wiosnę liście nowe,

Niebo w chmurkach i jaskółkach,

Piękny rower na dwóch kółkach…

- A co dla nas masz na lato?

- Mam ogrody pełne kwiatów…

- I co jeszcze?

- Mam na jesień mgły i deszcze,

Parasolki, peleryny…

Potem znowu srebra zimy.

Oprócz tego, każdy może znaleźć uśmiech

W moim worze!

„Zimowe sporty”

Sport to zdrowie! – woła zima.

Nic nas w domu nie zatrzyma.

Choć mróz szczypie aj, aj, aj,

Nura w zaspę śniegu daj! 2x

Gdy na stoku szlak przetarty,

Trzeba wybrać się na narty.



I szusować, szu, szu, szu,

Nawet jeśli braknie tchu. 2x

Wzywa tafla lodowiska,

W piruecie łyżwa błyska.

Skok z obrotem hop la la.

I w hokeja jeszcze gra 2x

A na sankach saneczkarze

Jadą sami albo w parze,

Pokrzykują hej, hej, hej,

A ty zimny wietrze wiej! 2x

„Babcia i Dziadek”

Babcia ma święto , to babci dzień

A ja pamiętam o tym

Kwiatki Jej dam, buzi Jej dam

Słonko zaświeci złote

Babcia i Dziadek la la la la

Babcia i Dziadek święto ma

Dziadek ma święto to Dziadka dzień

Śmiejemy się wesoło

A Dziadek choć lat ma ze 100

To tańczy z nami w koło

Babcia i dziadek...........................




