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„Tydzień ma siedem dni” 

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak 

 

Tydzień ma siedem dni, 

siedem palców. 

zna je mama, znasz je ty: 

poniedziałek, wtorek, środa, 

czwartek, piątek i sobota, 

a w niedzielę razem z mamą 

powtórzymy znów to samo. 

Tydzień ma siedem dni, 

zna je mama, znasz je ty: 

poniedziałek, wtorek, środa, 

czwartek, piątek i sobota, 

a w niedzielę razem z mamą 

powtórzymy znów to samo. 

Jeden, dwa, trzy, cztery, 

pięć, sześć, siedem. 

 

„Tupu tup po śniegu” 

sł. Agnieszka Galica muz. Tadeusz Pabisiak 

 

Przyszła zima biała, śniegu nasypała, 

zamroziła wodę, staw przykryła lodem. 

Ref.: Tupu tup po śniegu 

dzyń, dzyń, dzyń na sankach 

skrzypu skrzyp na mrozie 

lepimy bałwanka. x 2 

Kraczą głośno wrony – marzną nam ogony 

mamy pusto w brzuszku, dajcie nam okruszków 

Ref.: Tupu tup... 

Ciepłe rękawiczki i wełniany szalik 

białej mroźnej zimy nie boję się wcale. 

Ref.: Tupu tup… 

 

„Dla Babci i Dziadka” 

sł. i muz. Małgorzata Ćwiek 

 

Wyczaruję dla babuni 

suknię z kropel rosy, 

szal z obłoczków, wstążkę z tęczy 

wplotę jej we włosy. 



Ref.: Babciu, droga babciu, 

to wszystko dla Ciebie. 

Babciu, droga babciu, 

bardzo kocham Ciebie. x 2 

Namaluję dziadziusiowi 

rybek pełną rzekę, 

koszyk grzybów, działkę z domkiem, 

pieska na pociechę. 

Ref.: Dziadziu, drogi dziadziu, jw. 

to wszystko dla Ciebie. 

Dziadziu, drogi dziadziu, 

bardzo kocham Ciebie. x 2 
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„Muzyka zegara” 

Agnieszka Karcz 

 

Zegar cyka, cyku cyk. 

Wszystkich woła, tiku tik. 

Zegar bije, bim, bam, bom. 

Hałasuje wokół wciąż. 

Zegar tyka, tiku, tak. 

Nie dla żartów sobie gra. 

Zegar kuka, ku ku ku. 

Wtem kukułka zerka tu. 

Zegar spieszy, zwalnia też 

jak prawdziwy dziki zwierz. 

Zegar ciężko wciąż pracuje, 

wskazówkami swymi sunie. 

Zegar ustaw, nakręć, włącz 

pozwól cieszyć mu się grą. 

 

„Moja babcia”- wiersz dla dziewczynek 

Bożena Forma 

 

Jestem sobie wnuczka mała,. 

moja babcia jest wspaniała.  

Zna tuziny pięknych bajek,  

których słucha się wspaniale,  

gry, zabawy, wyliczanki,  

różne wiersze, zgadywanki. 



Zimą bierze mnie na narty.  

Kocham babcię, to nie żarty! 

 

„Dziadek” – wiersz dla chłopców 

Henryk Livor-Piotrowski 

 

Mój dziadek wie prawie wszystko. 

Umie gwizdać jak kos, 

ma duże okulary  

i długi siwy wąs. 

.Jak piękna książka dla dzieci. 

– dziadek sto bajek zna. 

Gdy jestem już trochę śpiący,  

a w domu cisza i mrok  

bierze mnie na kolana i mruczy jak kot.  


