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Cześć – piosenka powitalna (muz.i sł. K. Zaniat) 

 

 

Cześć, cześć, jak się dzisiaj masz?  
Cześć, cześć, jak się czujesz? 2x 

Cześć, jak się czujesz dziś? 

 

Czuję się świetnie, czuję się dobrze. 

Wszystko w porządku i w sam raz. 

Czuję się świetnie, czuję się dobrze 

I chcę zaśpiewać jeszcze raz. (2x) 

 

 

 

 

„Przedszkole – drugi dom” 

 

1. Gdy dzień wstaje i wita świat, ranną porą wstaję i ja. 

Mama pomaga ubierać się, do przedszkola prowadzi mnie. 

 

Ref: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem. 

A po spacerze w sali wesoło bawię się, 

Kolegów dobrych mam nie jestem nigdy sam. 

Przedszkole domem drugim jest. 

 

2. Czasem rano trudno mi wstać. Chciałoby się leżeć i spać. 

Lecz na mnie auto czeka i miś. W co będziemy bawić się dziś? 

 

 

3. Zamiast mamy panią tu mam, bardzo dużo wierszyków znam. 

Śpiewam i tańczę, wesoło mi i tak płyną przedszkolne dni. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



PIOSENECZKI "BAJECZKI" – ROZŚPIEWANY WRZESIEŃ 

GR.3,4,5 

 

 

„Przedszkole – drugi dom” 

 

1. Gdy dzień wstaje i wita świat, ranną porą wstaję i ja. 

Mama pomaga ubierać się, do przedszkola prowadzi mnie. 

 

Ref: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem. 

A po spacerze w sali wesoło bawię się, 

Kolegów dobrych mam nie jestem nigdy sam. 

Przedszkole domem drugim jest. 

 

2. Czasem rano trudno mi wstać. Chciałoby się leżeć i spać. 

Lecz na mnie auto czeka i miś. W co będziemy bawić się dziś? 

 

 

3. Zamiast mamy panią tu mam, bardzo dużo wierszyków znam. 

Śpiewam i tańczę, wesoło mi i tak płyną przedszkolne dni. 

 

 

 
Na wakacjach było miło (D. Gellner) 
 
1. Na wakacjach było miło, było miło 
Słońce w plecy nam  świeciło, nam świeciło!  
wielkie morze jak umiało, jak umiało, 
Za uszami nam szumiało, nam szumiało! 
  
Ref: Na wakacjach było miło, 
Ale lato się skończyło, ale lato się skończyło! 
  
2. Na wakacjach było miło, było miło, 
gdy po górach się łaziło, oj łaziło! 
A te góry jak umiały, jak umiały, 
wciąż nam widok zasłaniały, zasłaniały! 
  
Ref. Na wakacjach było miło… 
  
3. Na wakacjach było miło, było miło, 
gdy w jeziorze jedną nogę się umyło, 
gdy się wpadło nosem prosto do mrowiska 
i się mrówki zobaczyło całkiem z bliska. 

 

 

 

 



 


