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„Bajeczki” 
sł. Urszula Piotrowska muz. Magdalena Melnicka-Sypko 

 

Na pólkach mieszkają książeczki. 
W książeczkach mieszkają bajeczki. 

Opowiem o nich wam, 
bo wszystkie dobrze znam. 

Opowiem o nich wam, 
bo wszystkie dobrze znam. 

W bajeczkach znajdziecie rycerzy, 
królewnę, co spała na wieży, 

i dobrych wróżek sto, 
i czarownicę złą, 

i dobrych wróżek sto, 
i czarownicę złą. 

A kiedy się dziecko zasłucha, 
to wróżki mu szepczą do ucha. 

Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat. 
Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat. 

 
 

 
„Przedszkolna samba” 

sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk 
 

Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz, 
płynie Amazonka, a w niej wielki wąż. 

Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara. 
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para. 

Ref.: Tańczmy sambę wszyscy razem w kole, 
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. x2 

Brazylijska dżungla, tropikalny las. 
Brazylijska samba niech rozgrzewa nas. 

Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara. 
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para. 

Ref.: Tańczmy sambę wszyscy… 
 

 
„Hej, w kopalni” 

sł. i muz. Krystyna Przybylska 

 

Hej, w kopalni praca wre 

górnicy pracują. 



Całe noce, całe dnie 

węgiel wyrąbują. 

Ref.: Buch, buch, buch, 

stuk, stuk, stuk. 

Słychać tam wielki huk. x2 

Hej z kopalni jadą wciąż 

pełniutkie wagony. 

Tak jak czarny, długi wąż 

jadą w różne strony. 

Ref.: Buch, buch, buch… 

 

 „Halo, halo!” 

sł. i muz. Joanna Bernat 

 

Halo! Halo! – tak słychać w telefonie.  

Halo! Halo! – powtarzać lubię sam.  

Halo! Halo! – do taty dziś zadzwonię.  

Porozmawiać z nim ochotę mam.  

Stuku! Stuku! – napiszę SMS–a.  

Stuku! Stuku! – literek równy rząd.  

Stuku! Stuku! – na SMS–a czeka  

babcia, która jest daleko stąd. dłoń 

Dzyń! dzyń! dzyń! dzyń! – telefon znowu dzwoni.  

Dzyń! dzyń! dzyń! dzyń! – odbiorę dzisiaj sam.  

Dzyń! dzyń! dzyń! dzyń! – pobawię się z mamusią,  

bo telefon taki ładny mam! 
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„Robotek” 

Joanna Papuzińska 

 

Blacha, gwoździe, drut, śrubokręt i młotek. 

Co to będzie? 

Mały robot, Robotek. 

Dla kogo? 

No, nie dla mnie, 

ja go dam naszej mamie. 

Robotek co dzień o świcie 

nastawi dla wszystkich wodę na mycie, 

do sklepu zbiegnie na dół 

i zakupy zrobi do obiadu. 


