
 

DMUCHA WIATR…… 

Dmucha wiatr,                       (dmuchamy przed siebie) 
Szumią drzewa,                     (unosimy ręce do góry i machając na boki udajemy szumiące drzewa) 
Idzie burza,                            (stukamy rączkami o podłogę) 
I ulewa,                                  (symulujemy palcami opady deszczu) 
A ja w domku schowam się , (unosimy ręce nad głowę i pokazujemy daszek) 
Deszcz nie zmoczy mnie.      ( kiwamy przecząco palcem) 
Kap, kap, kap bis2x   (paluszkami pokazujemy opady deszczyku) 
Kap, kap, kap, 
Deszcz nie zmoczy mnie.     (przecząco pokazujemy palcem) 

 
 
 

KONIKI  
 

Pobawmy się w koniki: 
Noga goni nogę, biegają koniki, 
stukają kopytka w rytm muzyki. 
Noga goni nogę, biegają koniki, 
stukają kopytka w rytm muzyki. 

 
Jedna noga tupie tup, tup, tup. 

Druga noga stuka stuk, stuk, stuk. 
Konik skacze sobie hop, hop, hop. 

Koniku w drogę wio... 
 

OPIS: Biegając dookoła wykonujemy po kolei ruchy wg słów piosenki. 

KÓŁKO GRANIASTE 

Dzieci łapią się za rączki i robią kółeczko. Chodzą dookoła powtarzając słowa:  
 

Kółko graniaste czworokanciaste,  
kółko nam sie połamało cztery grosze kosztowało,  

a my wszyscy BĘC!  
 

OPIS: W czasie, kiedy dzieci mówią BĘC, wszystkie dzieci się przewracają na podłogę:) 

 

 

 

JAK CHODZĄ ZWIERZĄTKA 

Kołyszę się jak kaczka  
ciężko chodzę tak jak słoń  

skradam się jak kotek  
wierzgam tak jak koń  

 
Opis: w trakcie zabawy naśladujemy sposób chodzenia wymienionych zwierzątek 

 
 

 

 



TAK-NIE 

Ćwiczymy głowę poruszając nią zgodnie ze słowami piosenki w coraz szybszym tempie:  
 

Głowa mówi tak, tak, tak  
Głowa mówi nie, nie, nie  

Moja głowa w koło kręci się  
Tak, tak, tak, nie, nie, nie  

Moja głowa wesoło kręci się 
 

IDZIEMY NA ZAKUPY 

Idziemy na zakupy do sklepu z zabawkami  
Do sklepu nasza mama idzie razem z nami  

Wkładamy do koszyka misia  
Wkładamy do koszyka laleczkę  
Wkładamy do koszyka piłeczkę  

 
Opis:  

Idziemy po obwodzie koła, trzymając dziecko z rękę. Zamieniamy się zgodnie z treścią w 
człapiące ciężko misie, tańczącą laleczkę i poskakującą piłeczkę 

 

 

KURKA 

Zabawa na zasadzie masażyku  
Puk, puk, puk (delikatnie pukamy w plecy dziecka)  

Puk, puk, puk  
Kto tam? Kto tam? (zaglądamy na dziecko raz z prawej, raz z lewej strony)  

To ja kurka mała (uderzamy delikatnie, rytmicznie czubkami palców)  
Wejść bym bardzo chciała  

Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy (klaszczemy razem z dzieckiem)  
Już otwieram kurce drzwi (rozkładamy ręce na boki, przytulamy dziecko) 

 

MARSZ 

Czy gotowe nogi do dalekiej drogi?  
Marsz, marsz, maszerują wkoło  
Marsz, marsz, bardzo mi wesoło  
Marsz, marsz nogi mnie słuchają  

Nagle stop - odpoczywają  
Liczymy do czterech: raz, dwa, trzy, cztery  

Czy gotowe nogi do dalekiej drogi?  
 

Opis: maszerujemy, unosimy wysoko kolanka, tupiemy wesoło. Na przerwę w muzyce 
zastygamy w bezruchu, nast. liczymy do 4 i zaczynamy zabawę od początku.  

Piosenkę możemy śpiewać maszerując i akompaniując sobie na instrumentach perkusyjnych 

WLAZŁ KOTEK NA PŁOTEK 

Wlazł kotek na płotek i mruga, 
ładna to piosenka, nie długa.  

Nie długa, nie krótka, 
a w sam raz, zaśpiewaj, koteczku, 

jeszcze raz. 

 



KOTEK I MYSZKA 

Uciekaj myszko do dziury, 
by cię nie złapał kot bury. 
Bo jak cię złapie kot bury, 

to cię obedrze ze skóry. 

 

JADĄ, JADĄ MISIE 

Jadą, jadą misie, hop siup tra la la, 
śmieją im się pysie, ha ha, ha ha ha! 
Przyjechały do lasu, narobiły hałasu, 

przyjechały do boru, narobiły rumoru. 
Siedzą, siedzą misie, ho siup tra la la, 
śmieją im się pysie, ha ha, ha ha ha! 

A misiowa jak może prędko szuka w komorze, 
plastry miodu wynosi, pięknie gości swych prosi. 

Jedzą, jedzą misie... 
Zjadły wszystkich plastrów sześć bis 

i wołają: dajcie jeść! 

  
 PANIE JANIE 

  
 Panie Janie, Panie Janie, 

rano wstań, rano wstań, 
wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją: 

bim bam bom, bim bam bom. 

TA DOROTKA 

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia 
tańcowała dokolusia, dokolusia, 

tańcowała ranną rosą, ranną rosą 
i tupała nóżką bosą, nóżką bosą. 

 
Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia 

tańcowała dokolusia, dokolusia, 
tańcowała i w południe, i w południe, 

kiedy słonko grzało cudnie, grzało cudnie. 
 

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia 
tańcowała dokolusia, dokolusia, 

tańcowała wieczorami, wieczorami, 
kiedy słonko za górami, za lasami. 

 
A teraz śpi w kolebusi, w kolebusi, 

na różowej swej podusi, swej podusi, 
chodzi synek koło płotka, koło płotka, 

cicho....bo tu śpi Dorotka, śpi Dorotka. 



BAJKA ISKIERKI 

Z popielnika na Wojtusia 
iskiereczka mruga: 

chodź, opowiem ci bajeczkę, 
bajka będzie długa. 

 
Była sobie raz królewna, 

pokochała grajka, 
król wyprawił im wesele 

i skończona bajka. 
 

Była sobie Baba Jaga, 
miała chatkę z masła, 

a w tej chatce same dziwy!... 
Cyt! Iskierka zgasła. 

PSZCZÓŁKA MAJA 

Tę pszczółkę, 
którą tu widzicie zowią Mają. 
Wszyscy Maję znają i kochają. 

Maja fruwa tu i tam 
świat swój pokazując nam. 

Dziś wita was maleńka, 
zwinna pszczółka Maja, 

mała, sprytna, rezolutna Maja, 
nasza przyjaciółka Maja. 

Maju, Maju, Maju! 
Cóż zobaczymy dziś 

OJCIEC WIRGILIUSZ 

Ojciec Wirgiliusz 
uczył dzieci swoje, 

a miał ich wszystkich 
sto dwadzieścia troje: 
hejże dzieci, hejże ha! 

Hejże ha, hejże ha! 
Róbcie wszystko co i ja, 

co i ja. 

  
 AA-A, KOTKI DWA 

  
 Aa-a, kotki dwa, szare bure obydwa. 

Jeden duży, drugi mały, 
oba mi się spodobały. 

Aa-a, kotki dwa, szare bure obydwa, 
nic nie będą robiły, 
tylko Kisię bawiły. 



MY JESTEŚMY KRASNOLUDKI 

My jesteśmy krasnoludki, Hopsa sa, hopsa sa! 
Pod grzybkami nasze budki, Hopsa sa, hopsa sa!  
Jemy mrówki, żabie łapki, Oj tak tak, oj tak tak! 

A na głowach krasne czapki, To nasz znak, to nasz znak! 
Gdy kto zbłądzi to trąbimy: Tru ru ru, tru ru ru! 

Gdy kto senny to uśpimy: Lu lu lu, lu lu lu. 
Gdy kto skrzywdzi krasnoludka, Oj joj joj, oj joj joj! 

To zapłacze niezabudka: Aj jaj jaj, aj jaj jaj! 

ZUZIA LALKA NIEDUŻA 

Zuzia lalka nieduża 
I na dodatek cała ze szmatek 
W kratkę stara spódniczka 

Łzy na policzkach 
A w główce marzeń sto 

 
Lecz kocham ją najbardziej 

ze wszystkich moich lal 
Choć nie ma sukni złotej 

Zabiorę ją na bal 
 

Zuzia lalka nieduża płaszczyk za krótki 
Zbyt duże butki  

Fartuch biały z kieszonką 
w kieszonce słonko 

A w główce marzeń sto 
 

Lecz kocham ją najbardziej 
ze wszystkich moich lal 

Choć nie ma sukni złotej 
Zabiorę ją na bal. 

 
Zuzia lalka niewielka 

Bródka malutka 
Nos jak muszelka 

Oczy ma jak pięć złotych 
wełniane loki a w główce marzeń sto. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 OGÓREK 
  

 Wesoło jesienią w ogródku na grządce,  
Tu ruda marchewka tam strączek,  

Tu dynia jak słońce, tam główka sałaty,  
A w kącie ogórek wąsaty.  

 
Ref.:  

Ogórek, ogórek, ogórek,  
Zielony ma garniturek,  

I czapkę i sandały,  
Zielony, zielony jest cały.  

 
Czasami jesienią na grządkę w ogrodzie,  

Deszczowa pogoda przychodzi,  
Parasol ma w ręku, konewkę ma z chmur,  

I deszczem podlewa ogórki. 

ŻABKA 

Była sobie żabka mała  
re re kum kum, re re kum kum,  

która mamy nie słuchała  
re re kum kum bęc.  

 
Na spacery wychodziła  

re re kum kum, re re kum kum,  
innym żabkom się dziwiła  

re re kum kum bęc.  
 

Ostrzegała ją mamusia  
re re kum kum, re re kum kum,  

by zważała na bociusia  
re re kum kum bęc.  

 
Przyszedł bociek niespodzianie  
re re kum kum, re re kum kum,  

i zjadł żabke na śniadanie  
re re kum kum bęc.  

 
A na brzegu stare żaby  

re re kum kum, re re kum kum,  
rajcoway jak te baby  
re re kum kum bęc.  

 
Jedna drugiej żabie płacze  

re re kum kum, re re kum kum,  
"Już jej nigdy nie zobaczę"  

re re kum kum bęc.  
 
 



Z tego taki morał mamy  
re re kum kum, re re kum kum  
trzeba zawsze słuchać mamy  

re re kum kum bęc. 

 

 

 

 

 
 

 

 


