
 

PIOSENECZKI "BAJECZKI" – ROZŚPIEWANY LISTOPAD 

Grupy 1,2 

 
 

 

"Szedł listopad" – sł. K.Różecka, muz.: F.Leszczyńska 

 

Szedł listopad polną drogą 

zerwał liście z drzewa. 

 

Pada deszcz, pada deszcz. 

A ja sobie śpiewam. 

 

Zimne wiatry wieją polem 

idzie deszcz ulewa. 

Pada deszcz, pada deszcz..... 

 

Słońce wstaje późnym rankiem, 

ziemi nie ogrzewa. 

Pada deszcz, pada deszcz..... 

 

„Mój dom” 

1. Mój dom to dom rodzinny, 

 gdzie wszyscy bliscy są,  

brat, siostra, mama, tata, 

 to mój prawdziwy dom.  

 

Ref. Mój dom, mój dom, to właśnie jest mój dom. x 2 

 

2. Mój drugi dom - przedszkole, 

 gdzie dzieci razem są,  

tu bawię się wesoło, 

 to jest mój drugi dom. 

 

 Ref. Mój dom, mój dom, to właśnie jest mój dom. x 2  

 

3. Mój dom to cała Polska, 

 tam góry, rzeki są,  

tysiące miast i wiosek, 

 to polskich dzieci dom.  

 

Ref. Mój dom, mój dom, to właśnie jest mój dom. x 2 

 

 

 

 



 

PIOSENECZKI "BAJECZKI" – ROZŚPIEWANY LISTOPAD 

Grupy 3,4,5 
 

"Pan listopad" – muz.K.Kwiatkowska, sł.Z.Holska-Albekier 

 

Pan listopad gra na basie 

Pan listopad gra na basie 

dylu, dylu, dyl. 

Na jesiennym graniu zna się 

trawką dotknął strun. 

 

Ref.: Wesoło gra muzyka, 

pada deszcz. 

Świerszcz za kominem cyka 

tańcz, gdy chcesz. 

 

Pan listopad gra na bębnie 

bara, bara, bum. 

Z deszczem puka równo, 

pięknie koncert daje mu. 

 

Pan listopad gra na flecie 

fiju, fiju, fiu. 

Z liści złotych ma berecik 

a kubraczek kubraczek nut. 

 

 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem – Niezwykłe lekcje rytmiki 

 
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajna i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ja i ty i ty. 

 

1. Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

2. Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniałe, gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel, obok Wawelu mieszkał smok 

 

3. Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa, bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

2. Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdańsku 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat. 


