
TEKSTY PIOSENEK I WIERSZY 

GRUPA „ MISIE” 

 

1. WIERSZYK 

 

Trzylatki to są dzieci z tej gromadki.                 

Co wierszyki recytują i piosenki wyśpiewują.            

 

Skaczą pięknie jak piłeczki 

Buzie mają jak laleczki. 

 

Ładnie prace wykonują, wycinają i malują. 

Przez ćwiczenia i zabawy 

Można dojść do wielkiej wprawy .                 

                        

2. PIOSENKA „ JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK” 

 

Jestem sobie przedszkolaczek, 

nie grymaszę i nie płaczę, 

na bębenku marsza gram, 

ram tam tam, ram tam tam. 

                                                         

Mamy tu zabawek wiele,                                 

razem bawić się weselej, 

bo kolegów dobrych mam, 

ram tam tam, ram tam tam. 

 

Kto jest beksą i mazgajem, 

ten się do nas nie nadaje, 

niechaj w domu siedzi sam, 

ram tam tam, ram tam tam. 

 

Mamy klocki, kredki, farby, 

to są nasze wspólne skarby, 

bardzo dobrze tutaj nam, 

ram tam tam, ram tam tam.  

 



 

 

3.  Wiersz „Dbać o zęby zawsze trzeba”.  

Dbać o zęby zawsze trzeba, wie to każdy przedszkolaczek,  

więc szczoteczkę chwytaj prędko, by nie straszył cię Próchniaczek. 

Umyj zęby po śniadaniu i przed spaniem umyj też, 

i wyszoruj je dokładnie, kiedy coś słodkiego zjesz. 

 

4.Tu paluszek - Wyliczanki i rymowanki 

  

Tu paluszek, tam paluszek,  

Kolorowy mam fartuszek.  

Tu jest rączka, a tu druga,  

A tu oczko do mnie mruga.  

Tu jest buźka, tu ząbeczki,  

Tu wpadają cukiereczki.  

Tu jest nóżka i tu nóżka,  

Chodź, zatańczysz jak kaczuszka. ↓ 

 

 

Zabawa ruchowa „ Stary niedźwiedź”  

Stary niedźwiedź mocno śpi, stary niedźwiedź mocno śpi, 
my sie go boimy, na palcach chodzimy,  
jak sie zbudzi to nas zje, jak się zbudzi, to nas zje. 
 
Pierwsza godzina niedźwiedź śpi, 
druga godzina niedźwiedź chrapie. 
trzecia godzina niedźwiedź łapie! 

 

 



My jesteśmy kotki dwa. 

My jesteśmy kotki dwa – każdy z nas dwa uszka ma./bis 

Aaa, kotki dwa, każdy z nas dwa uszka ma./bis 

 

My jesteśmy kotki dwa – każdy z nas dwa oczka ma./bis 

Aaa, kotki dwa, każdy z nas dwa uszka ma./bis 

 

My jesteśmy kotki dwa – każdy z nas wąsiki ma./bis 

Aaa, kotki dwa, każdy z nas dwa uszka ma./bis 

 

My jesteśmy kotki dwa – każdy z nas pazurki ma./bis 

Aaa, kotki dwa, każdy z nas dwa uszka ma./bis 

 

My jesteśmy kotki dwa – każdy z nas dwie łapki ma./bis 

Aaa, kotki dwa, każdy z nas dwa uszka ma./bis 

 

Piosenka o misiach. 

Jadą, jadą misie, tra la la la la, 

Śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha, 

Przyjechały do lasu, narobiły hałasu, 

Przyjechały do boru, narobiły rumoru. 

 

Jadą, jadą misie, tra la la la la, 

Śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha, 

A misiowa jak może, prędko szuka w komorze, 

Plaster miodu wynosi, pięknie gości swych prosi. 

 

Jadą, jadą misie, tra la la la la, 

Śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha, 

Zjadły misie plastrów sześć 

I wołają: "jeszcze jeść!" 

 

Jadą, jadą misie, tra la la la la, 

Śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha, 

Przyjechały do lasu, narobiły hałasu, 

Przyjechały do boru, narobiły rumoru. 



PIOSENKA DLA BABCI 

 

Babciu droga Babciu powiedz mi 

czy potrafisz zrobić to co my 

 my tupiemy  tup, tup, tup 

teraz ty to zrób 

 

Babciu droga Babciu powiedz mi 

czy potrafisz zrobić to co my 

my klaszczemy raz dwa trzy 

teraz babciu zrób to - ty 

 

Babciu droga Babciu powiedz mi 

czy potrafisz zrobić to co my 

my skaczemy 1, 2, 3 teraz Babciu podskocz -ty  

 

Babciu droga Babciu powiedz mi 

czy potrafisz zrobić to co my 

my całuski damy ci 

teraz babciu daj nam- ty 

Wierszyk dla Mikołaja     

Dobry święty Mikołaju,  

Wszystkie dzieci cię kochają. 

Usiądź sobie między nami,                

obdarz dzieci prezentami. 

 

 

 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 

Święty Mikołaj w nocy przychodzi, 

dużo prezentów dzieciom przynosi. 

W buciki zwinnie wszystko upycha 

i jak czarodziej w pośpiechu znika. 
 

ref. Mikołajki, Mikołajki - święto dzieci, 

pięknie bucik w Mikołajki blaskiem świeci. 

Każdy czyści, poleruje, na prezenty go szykuje. 
 



Kto Mikołaja w nocy zobaczy, 

ten się z pewnością bardzo przestraszy. 

Ma siwe włosy i nochal wielki 

ale kochamy go za prezenty. 
 

ref. Mikołajki, Mikołajki - święto dzieci, 

pięknie bucik w Mikołajki blaskiem świeci. 

Każdy czyści , poleruje, na prezenty go szykuje. 

 

 

 

 

 

Świąteczne aniołki 

 

Popatrz, jak na szybach mróz maluje wzorki. 

A z nieba na ziemię wędrują aniołki. 

 

Świąteczne aniołki, wesołe aniołki 

Na chmurkach fikają koziołki. 

Fikają z radości, że będziesz je gościć 

Na Święta. Kolęda, kolęda. 

 

Skrzydlate aniołki fikają na chmurkach. 

Czy to śnieżek leci, czy anielskie piórka. 

 

W Boże Narodzenie do Ciebie przylecą. 

Przyniosą podarki i gwiazdą zaświecą. 

 
 


