
PIOSENECZKI "BAJECZKI"- ROZŚPIEWANY PAŹDZIERNIK 

 
Gr. 1 i 2 

 

JESIEŃ (sł. i muz. J. Jęczmionka) 

 

1. Zgubiła jesień kalendarz 

Kiedy ma przyjść? Nie pamięta! 

Kto oznaki jej wymieni, 

Na powitanie jesieni? 

 

Ref.: Owoce, warzywa, orzechy i grzyby, 

Od deszczu świat cały, jakby na niby 

I drzewa w kolorach, dni krótsze noc długa 

I niższa…. Temperatura. 

 

2. Zgubiła jesień kalendarz 

Kiedy ma przyjść? Nie pamięta! 

Czy z pierwszym dzwonkiem? Czy z dużym deszczem? 

Czy może z zimnym dreszczem? 

 

 

JUŻ PAŹDZIERNIK (P. Smoczyński) 

 

1. Już październik jest za płotem,  

przeszedł rano poprzez sad, 

 pomalował liściem złotem , 

 zaczarował cały świat,   

 

Ref. Hej-ja! La la la   

tańczy polkę wiatr w ogrodzie,  

Hej-ja !La la la wiatr na liściach gra 

 

2.  Dziś wesoło świeci słońce , 

 chociaż wczoraj padał deszcz,  

Skaczą w polu dwa zające, ty też możesz jeśli chcesz! 



PIOSENECZKI "BAJECZKI"- ROZŚPIEWANY PAŹDZIERNIK 

 
Gr. 3,4,5 

 

 

„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 połamaniec.  

W jednej ręce pedzel, w drugiej farby,  

chce nadać jesieni piękne barwy.  

 

2. Pan Październik, Pan artysta,  

o nakrycie głowy dba.  

Sam ma kapeluszy trzysta,  

najładniejsze grzybkom dał.  

Gdy żołędziom zrobił czapki, 

a kasztankom z igieł kask,  

śmieszny taniec z Październikiem  

zaczął tańczyć cały las! 

 

CO PRZYNIESIE JESIEŃ? (sł.i muz. K. Zaniat) 

1. Przyszedł do nas wrzesień,  

a z nim Pani Jesień, Bim, bam, bom, bim, bam, bom.  

Kosz kolorów miała. 

 Listki malowała. Bim, bam, bom, bim, bam, bom.  

 

Ref: Jesień, jesień, jesień - co nam dziś przyniesie?  

Pędzlem namaluje kolorowy świat. 

 Jesień, jesień, jesień - co nam dziś przyniesie?  

Wiatr zawieje, deszcz popada. Kapu, kapu, kap.  

 

2. Włosy wiatr poplątał,  

listki nam posprzątał. Bim, bam, bom, bim, bam, bom. 

 Dmucha sobie z góry,  

Poprzeganiał chmury. Bim, bam, bom, bim, bam, bom.  


