
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..... 

 

"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. 
 

 

 

 



PIOSENECZKI "BAJECZKI" – ROZŚPIEWANY LISTOPAD 
 

Grupy 3,4,5 
 
 

Co to jest niepodległość – z rep. Zozi 

 
1. Kiedyś Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli chytre zakusy.  

Niestety w końcu im się udało i zagrabili Polskę całą. 

 Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata.  

I jak to czasem mówią dorośli wtedy nie było niepodległości. 

 

 Ref. Co to jest niepodległość teraz wiem już na pewno. 

 Każde dziecko dziś woła to polski dom, polska szkoła.  

Co to jest niepodległość teraz wiem już na pewno.  

 

1. Zaraz po I wojnie światowej powstały piękne mapy już nowe.  

Tak właśnie nasza historia biegła że Polska dzisiaj jest niepodległa.  

 Jedenasty listopada 1918 Zapamiętamy już na zawsze! 2x 

 

Szara Piechota – piosenka żołnierska 

Nie noszą lampasów lecz szary ich strój, 

Nie noszą ni srebra, ni złota, 

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój 

Piechota, ta szara piechota. 

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój 

Piechota, ta szara piechota. 

Ref.: Maszerują strzelcy, maszerują, 

Karabiny błyszczą, szary strój, 

A przed nimi drzewa salutują, 

Bo za naszą Polskę idą w bój! 

Idą, a w słońcu kołysze się stal, 

Dziewczęta zerkają zza płota, 

A oczy ich dumne utkwione są w dal, 

Piechota, ta szara piechota! 2x 

 


