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PIOSENKI I WIERSZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK – GRUPA VI 

Jan Brzechwa 

Entliczek-pentliczek 

Entliczek-pentliczek, czerwony stoliczek, 

A na tym stoliczku pleciony koszyczek, 

 

W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek, 

A na tym robaczku zielony kubraczek. 

 

Powiada robaczek: I dziadek, i babka, 

I ojciec, i matka jadali wciąż jabłka, 

 

A ja już nie mogę! Już dosyć! Już basta! 

Mam chęć na befsztyczek! I poszedł do miasta. 

 

Szedł tydzień, a jednak nie zmienił zamiaru, 

Gdy znalazł się w mieście, poleciał do baru. 

 

Są w barach - wiadomo - zwyczaje utarte: 

Podchodzi doń kelner, podaje mu kartę, 

 

A w karcie - okropność! - przyznacie to sami: 

Jest zupa jabłkowa i knedle z jabłkami, 

 

Duszone są jabłka, pieczone są jabłka 

I z jabłek szarlotka, i kompot, i babka! 

 

No, widzisz, robaczku! I gdzie twój befsztyczek? 

Entliczek-pentliczek, czerwony stoliczek. 

 

Kolorowe drzewa 
Wczoraj rano na spacerze zobaczyłam drzewa kolorowe. 

To promienie słońca w liście zaczarował kolorowy czas. 

 

Więc nazbieram bukiet liści i zaniosę go do domu. 

Dzięki nim dziś mi się przyśni  

Kolorowych bajek sto /2X 

 

Wczoraj rano na spacerze zobaczyłam kolorowe drzewa. 

Jakby słońce chciało w liście zaczarować kolorowy czas. 
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Więc nazbieram bukiet liści i zaniosę go do domu. 

Dzięki nim dziś mi się przyśni  

Kolorowych bajek sto /2X 

 

Gimnastyka rączek 

1. Jedna ręka, druga ręka,  

Ręce dwie  

Jedna ręka, druga ręka 

Witają się.  

ref: Skrzyżowane i do przodu, w górę, w dół.  

Jedna rączka, druga rączka, zakręcimy bączka /2X 

2. Jedna ręka, druga ręka,  

Ręce dwie  

Jedna ręka, druga ręka 

Kłócą się. 

3. Jedna ręka, druga ręka,  

Ręce dwie  

Jedna ręka, druga ręka 

Wspinają się. 

4. Jedna ręka, druga ręka,  

Ręce dwie  

Jedna ręka, druga ręka 

Myją się. 

5. Jedna ręka, druga ręka,  

Ręce dwie  

Jedna ręka, druga ręka 

Żegnają się. 

 

 

„ Do przedszkola” 

Muzyka: Barbara Tartanus 

Słowa: Renata Szczypior 

 

1. Do przedszkola co dzień rano 

idę z tatą albo z mamą. 

Uśmiechniętą buzię mam, 

bo kolegów wielu znam. 

 

Ref. Jestem wesołym przedszkolakiem, 

klaszczę w ręce: ram, tam, tam! 
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W moim przedszkolu jest wspaniale, 

tutaj dobry humor mam! 

 

2. Chętnie śpiewam i rysuję, 

ładnie w kole maszeruję, 

o zabawki zawsze dbam, 

bo już cztery lata mam! 

 

Ref. Jestem wesołym przedszkolakiem, 

klaszczę w ręce: ram, tam, tam! 

W moim przedszkolu jest wspaniale, 

tutaj dobry humor mam! 

 

 

Magiczna moc bajek 

 

 (sł. Anna Bomba, muz. Ludmiła Fabiszewska) 

 

Bajki z nami rozmawiają w domach, szkołach i przedszkolach. 

Bawią, radzą i wspierają, taka właśnie jest ich rola. 

 Ref. Bajki moc magiczną mają, dobrym słowem dzielą się. 

 Nasze serca otwierają i kto czyta, o tym wie. 

 Bajki z półek nas wołają, mamy z nimi przygód wiele. 

Do czytania zapraszają, to najlepsi przyjaciele. 

Ref. Bajki moc magiczną mają… /2× 

Bajki uczą i wzruszają, są krainą pięknych marzeń. 

 Wyobraźnię rozwijają, dobrze jest nam co dzień razem. 

Ref. Bajki moc magiczną mają… /2× 

 

 

 

 


