
Piosenka na miesiąc maj: 
 

OLEK I ADA 

Ref: To jest Ada, a to Olek, siostra i brat 

Małe przedszkolaki, które odkrywają świat 

Z przyjaciółmi przygód wiele mają co dnia 

I wesoło uśmiechają się, o tak. 

Z przyjaciółmi przygód wiele mają co dnia 

I wesoło uśmiechają się, o tak. 

1. Jedźmy dziś do domu dziadków - prosi Ada 

Dziadek cudnie tak o ptakach opowiada . 

Na wycieczkę - niespodziankę z nim pójdziemy, 

A od babci pyszne lody dostaniemy. 

Ref: 

2. Tata często na rowery dzieci bierze. 

Mówi jak najlepiej jeździć na rowerze. 

Na wypadek, gdyby zranił ktoś kolana 

Razem z nimi jedzie lekarz, czyli mama. 

Ref: 

3. Podaj rękę- prosi Olek małą Adę 

brat i siostra muszą dawać sobie radę! 

Zawsze razem, z mamą, tatą i dziadkami 

Wędrujemy radomskimi ulicami. 

 

MAGICZNY DOM 

1. Marzył kiedyś mi się 

dom z żelków i 

karmelków, 

a przed domem słodki płot 

z dropsów i wafelków.  

Wolę jednak to, co mam, 

bo już teraz wiem,  

że mój dom prawdziwy 

jest, a tamten był snem.  

Ref.: Teraz wiem, że mój dom to magiczne 

miejsce.  

W każdym kącie, tu i tam bije jego serce.  

Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.  

Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam!  

2. Kto by nie chciał królem być, królem lub 

królewną. 

Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno.  

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,  

że mój dom prawdziwy jest, a zamek był snem.  

Ref.: Teraz wiem, że …. 

3. W czarodziejskim świecie być każdy chciałby 

przecież. 

Zaczarować, co się da, na calutkim świecie.  

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,  

że mój dom prawdziwy jest, inne były snem.  

Ref.: Teraz wiem…  

 

 

 

Wierszyk na miesiąc maj: 

 

PRZYRZECZENIE 

-Mamusiu kochana, 

mamusiu jedyna. 

Często byłaś smutna, 

przez córkę czy syna. 

Lecz droga mateczka 

niech się już nie smuci. 

To co było złego. 

Już więcej nie wróci. 

My naszą Mamusię 

serdecznie kochamy. 

-I będziemy grzeczne  

dzisiaj przyrzekamy. 

 

 

MÓJ TATUŚ  

Mój tatuś jak każdy tatuś 

wszystko zrobić potrafi: 
umie zegar naprawić 

i ucho przyszyć  żyrafie, 

umie baśń opowiedzieć 

i podnieść mnie tak wysoko, 

abym świat cały zobaczył, 

a co najmniej mój pokój. 

Ale najbardziej lubię, 

kiedy w piłkę gramy 

i gdy w sklepie na rogu 

kupuje kwiaty dla mamy. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


