
PIOSENKI MAJ GRUPA VII 

 

„Jedzie pociąg z daleka” 

sł. i muz. tradycyjne 

 

Jedzie pociąg z daleka, 

na nikogo nie czeka. 

Konduktorze łaskawy, 

zabierz nas do Warszawy. x2 

Konduktorze łaskawy, 

zabierz nas do Warszawy. 

Trudno, trudno to będzie, 

dużo osób jest wszędzie. x2 

Pięknie pana prosimy, 

jeszcze miejsce widzimy. 

A więc prędko wsiadajcie, 

do Warszawy ruszajcie. x2 

 

 
„Na muzyce w przedszkolu” 

sł. i muz. Katarzyna Kulikowska 
 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło. 
Teraz zagra bęben, my idziemy wkoło. x2 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło. 
Teraz grają janczary, my biegamy wkoło. x2 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło. 
Teraz grają drewienka, my cwałujemy wkoło. x2 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło. 
Teraz grają drumle, my skaczemy wkoło. x2 

 
„Piosenka o beksie” 

  
Ref.: Beksa to jest taka dama, 
co bez przerwy robi dramat. 
Zawsze nie tak, zawsze źle. 

Beksa ciągle mówi be. 
Beksa to jest taka pani, 

co się nie uśmiechnie za nic. 
Nie ma mowy, nie ma nie. 

Beksa ciągle mówi be. 



„Misiowata hulajnoga” 
sł. Agnieszka Galica, 

 
muz. Dariusz Worotnik 

Gdy na podwórku mam hulajnogę, 
wszystko wyczarować mogę. 
Kręcić kółka, jechać prosto 

albo zahamować ostro. 
Hulajnoga hulala. 

Noga lewa, noga prawa, 
hulajnoga napęd ma. 

Hulajnoga hulala. 
Kiedy dosiadam mej hulajnogi, 
głośno wołam: wszyscy z drogi! 

Mijam płoty, mijam drzewa, 
tylko wiatr mi w uszach śpiewa. 

Hulajnoga hulala. 
Noga lewa, noga prawa, 

hulajnoga napęd ma. 
Hulajnoga hulala. 

Słucham, jak głośno turkoczą kółka, 
a przede mną wielka górka. 

Pędzi sama hulajnoga, 
a gdzie ręka, a gdzie noga? 

Hulajnoga hulala. 
Noga lewa, noga prawa, 

hulajnoga napęd ma 
Hulajnoga hulala. 

Z plastrem na nosie wracam do domu, 
łzy ocieram po kryjomu. 

Bo ja jestem dzielnym misiem 
i nie będę płakać dzisiaj. 

Hulajnoga hulala. 
Noga lewa, noga prawa, 

hulajnoga napęd ma. 
Hulajnoga hulala. 
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„Katechizm polskiego dziecka” 
Władysław Bełza 

 
– Kto ty jesteś? 
– Polak mały. 

– Jaki znak twój? 
– Orzeł biały. 

– Gdzie ty mieszkasz? 
– Między swemi. (swymi) 

– W jakim kraju? 
– W polskiej ziemi. 

– Czem ta ziemia? (czym) 
– Mą Ojczyzną. 

– Czem zdobyta? (czym) 
– Krwią i blizną. 

– Czy ją kochasz? 
– Kocham szczerze. 
– A w co wierzysz? 
– W Polskę wierzę. 

 

„Budujemy mosty” 

Zofia Bronikowska 

 

– Masz już klocki? 

– Mam! 

– Usiądź sobie tam, 

a ja tu – na wprost… 

zbudujemy most! 

Na tym pierwszym będą tory, 

bo most będzie kolejowy… 

A ten drugi most 

wspaniały! 

Auta będą tu jechały i tramwaje. 

 I… co chcesz! 

– A most trzeci? 

– Będzie też! 

Po tym trzecim, białym moście 

przyjdą do nas lalki w goście… 

Śliczne lalki – malowanki, 

kolorowe wycinanki! 

O… już idą! 

Patrz!... 

Więc się teraz pobaw z nami, 

a jak będzie czas, 



to dom lalkom zbudujemy, 

dom piękny – jak nasz! 

 

„To moja Polska” 

Dominika Niemiec 

 

Tu jest moje miejsce na Ziemi. 

Tu jest mój dom i moja rodzina. 

To jest moje miasto, moje ulice. 

Tu każdy mój dzień się kończy i zaczyna. 

Znam tu każdy plac, każdy zakątek. 

Tu mam kolegów i chodzę do przedszkola. 

To miejsce kochać, cenić i szanować 

to moja Polaka – patrioty rola. 

 

 

 

 

 

 


