
TEKSTY   PIOSENEK  I WIERSZYKÓW DLA DZIECI Z GRUPY „ Kotki” 
 

 

My jesteśmy kotki dwa- piosenka         GRUPA „KOTKI” 

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 

 

 

Czas wesoło płynie- piosenka 

Maszeruję rano 

do przedszkola z mamą, 

śpiewa ptak, wiatr powiewa, 

a ja głośno śpiewam. 

 

Ref.: Czas wesoło płynie 

w przedszkolnej drużynie, 

tu przyjaciół mam i nie jestem sam, 

tu przyjaciół mam i nie jestem sam. 

 

II. W drzwiach nas wita pani, 

mam laurkę dla niej, 

w sali już - jest wesoło, 

wszyscy robią koło. 

 

Ref.: Czas wesoło… 



 

III. Znam magiczne słowa: 

proszę i przepraszam, 

powiem wam – zawsze chętnie 

do przedszkola wracam. 

 

„Mam 3 latka” – wierszyk 

 

Mam trzy latka, trzy i pół, 

brodą sięgam ponad stół 

Do przedszkola chodzę z workiem 

i mam znaczek z muchomorkiem. 

Pantofelki ładnie zmieniam, 

myję ręce do jedzenia. 

 

Zjadam wszystko z talerzyka. 

Tańczę, kiedy gra muzyka. 

Umiem wierszyk o koteczku 

i figlarnym koziołeczku, 

i o piesku, co był w polu. 

Nauczyłem się w przedszkolu. 

 
 

Kotek- piosenka 

Kot się myje przed śniadaniem,          

kot się myje przed obiadem, 

przed kolacją i przed spaniem, 

taką kocią ma zasadę. 

 

Ref: Kot jest czysty i my też, 

spójrz na ręce jeśli chcesz. 

Po co mają krążyć plotki, 

że czyściejsze od nas kotki. 

 

2. Kot mydełka nie używa,                     

bez ręcznika się obywa. 

Ja w łazience kran odkręcę, 

mydłem wyszoruję ręce. 

 

Ref: Kot jest czysty i my też.. 



Owoce i warzywa, B. Forma  

 

1. Gruszki, śliwki, jabłka,  

ludzie je zjadają, 

słodkie i witamin 

wiele w sobie mają 

 

Ref. Witamina A, witamina C 

są w owocach i warzywach. 

Każdy o tym wie. 

 

2. Groszek, pomidory 

i inne warzywa 

zdrowe i dlatego 

często je spożywaj 

 

Ref.: Witamina A… 

 

3. Zupa jarzynowa, 

przecier ogórkowy. 

Jedz warzywa i owoce, 

będziesz zawsze zdrowy. 

 

Ref.: Witamina A… 

Jesienna szaruga, B. Forma 

 

1. Deszcz po szybie ścieka: sza, sza, sza, 

kapią krople deszczu: pla, pla, pla. 

 

Ref.: Jesienna muzyka 

dziś od rana gra: 

sza, sza, sza, plum, plum, plum, 

plum, ta-ra-ra-ra. 

 

2. Wiatr piosenkę śpiewa: tu, tu, tu, 

szumią z z wiatrem drzewa: szu, szu, szu. 

 

Ref.: Jesienna… 

 

3. Tańczą krople deszczu: kap, kap, kap, 

wszystko wkoło mokre: chlap, chlap, 

chlap. 

 

Ref.: Jesienna…  

 


