PIOSENKI PAŹDZIERNIK GRUPA VII
„Zbieramy grzyby”
sł. Agnieszka Galica
muz. Tadeusz Pabisiak
Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.
Co w tym koszu pani jesień nam niesie?
Ref.: Kurki, rydze i maślaki, borowiki i kozaki pozbieramy dziś. x2
Muchomora ominiemy z daleka.
Niech muchomor na złe muchy tu czeka.
Ref.: Kurki…
Poszukamy żółtych kurek pod sosną.
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.
Ref.: Kurki…
„Piosenka na chłodne dni”
sł. Agnieszka Galica
muz. Tadeusz Pabisiak
Umiem włożyć już buciki,
kurtkę zapiąć na guziki.
Ref.: Chociaż trochę chłodno dziś,
to na spacer trzeba iść. x2
Wkładam czapkę i sweterek,
mogę iść juź na spacerek.
Ref.: Chociaż…
Rękawiczki, ciepły szalik
zimno mi nie będzie wcale.
Ref.: Chociaż...
„Farby”
sł. Agnieszka Galica,
muz. Tadeusz Pabisiak
Ref.: Pudełeczko małe, w tym pudełku skarby.
Cieniutki pędzelek, kolorowe farby. x2
Namaluję żółte słonko na niebieskim niebie
kwiaty na zielonej łące i domek dla ciebie.
Ref.: Pudełeczko małe…

„Gdy dzieci tańczą”
sł. i muz. Marek Grechuta
Gdy dzieci tańczą to jakby
anioł zstępował na ziemię.
Gdy dzieci tańczą to jakby
radość kruszyła kamienie.
Leciutko, lekko na palcach
choć jeszcze trochę niezgrabnie
lecz tego pięknego walca
nikt nie zatańczy tak ładnie.
Gdy dziecko w tańcu zapłacze,
bo bucik mu się zepsuje,
malutkie są te rozpacze
za chwilkę dalej tańcuje.
Leciutko, lekko bo małe
są dziecka smutki i żale
te tańce są tak wspaniałe
przepiękne są takie bale.
Gdy w tańcu dzieci się śmieją
radośnie w tańcu kołyszą
ich śmiech jest świata nadzieją
niechaj go wszyscy usłyszą.
Leciutko, lekko, radośnie
z wewnątrz się głośno zaśmieje,
a głosy w ich życia wiośnie
są szczęścia pełnym oddechem.

Kolorowe listki
( słowa- D. Jagiełło, muzyka- K. Jagiełło)
Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,
kolorowe listki na wietrze szumiały.
Ref. Szu , szu, szu, szumiały wesoło
szu, szu , szu wirowały w koło. / bis
Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,
kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Ref. Hop, hop, hop, tak sobie skakały,
hop, hop, hop, w koło wirowały. / bis
Kolorowe listki spadły już na trawę,
kolorowe listki skończyły zabawę.
Ref. Cicho, sza, listki zasypiają,
cicho, sza, oczka zamykają. / bis

WIERSZYKI PAŹDZIERNIK GRUPA VII
„Mam cztery lata”
Urszula Piotrowska
Dla mamy jestem szkrabem, mój skrzacie woła tata.
Uwierzyć wciąż nie mogą, że mam aż cztery lata.
Bo ja przecież wszystko wiem i powtarzam cały dzień.
Wasze dziecko jest już duże, może samo umyć buzię.
Włożyć buty i ubranie i ze smakiem zjeść śniadanie.
Umie zetrzeć kurze z szafki, dba o książki i zabawki.
Zawsze grzecznie idzie drogą i nie ciągnie psa za ogon.
Pomagam chętnie mamie, wyręczać lubię tatę.
Mieć swoje obowiązki chce każdy czterolatek.
„Aseja bum czika bum”
Aseja bum, czika bum.
Aseja bum czika bum.
Bum czika raka.
Bum czika raka.
Czika raka, czika raka bum.

„Mała Miczitanka”
Taka mała Miczitanka mi się spodobała,
takie wielkie pióro miała,
ona taka mała,
taka mała,
takie pióro, takie pióro,
taka mała,
taka mała,
takie pióro,
takie pióro,
taka mała.

