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SKACZĄCE KASZTANKI (muz. T. Pabisiak, sł. A. Galica) 

 

1. Gdy jesienny powiał wietrzyk, 

Wtedy z drzewa skoczył pierwszy.  

 

Ref.: Brązowy kasztanek,  
hopla, hopla, bęc. 

W kolczastym ubraniu, 

bęc, bęc, bęc. 

 

2. Za nim skoczył drugi, trzeci. 

Patrzcie, czwarty jeszcze leci. 

 

3. Piąty kasztan skoczył w trawę. 

W chowanego ma zabawę. 

 

4. Wiatr potrząsa mocno drzewem, 

Zaraz spadnie i dla ciebie. 

 

 

 

JESIENNY WIATR (sł.i muz. B. Forma) 

 

1. Kto porwał chustkę mamie, 

kto ciągle za oknem śpiewa, 

kto goni ciemne chmury, 

kto stącił liście z drzewa? 

 

Ref: To pewnie wiatr, 

jesienny wiatr 

piosenkę nam zanucił. 

Zatańczyć chciał 

lecz nie miał z kim 

więc bardzo się zasmucił. 

 

2. Nie martw się wietrze, nie martw, 

chętnie zatańczę z tobą. 

Powirujemy razem 

nad lasem, polem, wodą. 
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PAN PAŹDZIERNIK – Rytmisiowe Piosenki 

 
1. Pan październik to artysta, chce udekorować las 

W głowie ma pomysłów trzysta, może tworzyć cały czas. 

Już znudziła mu się zieleń, liściom nowe barwy dał, 

Nagle stop! Przestał tworzyć, śmieszny taniec tańczyć chciał. 

 

Ref.: Pan Październik tańczy śmieszny taniec, 

To jest istny taniec połamianiec, 

W jednej ręce pędzel, w drugiej farby, 

Chce nadać jesieni piękne barwy.  

 

2. Pan Październik to artysta, o nakrycie głowy dba, 

Sam ma kapeluszy trzysta, najładniejsze grzybkom dał. 

Gdy żołędziom zrobił czapki i kasztankom z igieł kask, 

Śmieszny taniec z Październikiem, zaczął tańczyć cały las!  

 

KASZTANKOWA GRA (sł. J. Osińska, muz.Ł. Drege- Schielowa) 

 

1.Wiatr pogłaskał stary kasztan po złotej czuprynie, 

A w ogródku już kasztanki skaczą po ścieżynie. 

 

Ref;.. Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę? 

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę? 

 

2.Jeden w prawo, drugi w lewo, trzeci skoczył boczkiem, 

Ten malutki, okrąglutki w trawie błyska oczkiem. 

 

3.A ten piąty, a ten szósty, kasztanek łaciaty 

Zamiast dzieciom do kieszonki - skoczył między kwiaty. 

 

 
 


