
 

 

Nasza grupa - tydzień pierwszy 

 

 

"Jestem sobie przedszkolaczek" 
Jestem sobie przedszkolaczek, 

Nie grymaszę i nie płaczę, 

Na bębenku marsza gram   

Ram tam tam, ram tam tam. 

 

Mamy tu zabawek wiele, 

Razem bawić się weselej,               

Bo kolegów dobrych mam,              

Ram tam tam, ram tam tam. 

 

Mamy klocki, kredki, farby, 

To są nasze wspólne skarby, 

Bardzo dobrze tutaj nam,                    

Ram tam tam, ram tam tam. 

 

Kto jest beksą i mazgajem,              

Ten się do nas nie nadaje,                

 Niechaj w domu siedzi sam,            

 Ram tam tam, ram tam tam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mało nas" 

Mało nas, mało nas 

do pieczenia chleba. 

Tylko nam, tylko nam 

(imię dziecka) potrzeba 

 

 

"Cztery latka mam" 
duży jestem już. 

Zjadam wszystko sam, 

taki ze mnie zuch! 

 

 

 

„Wesołe gromada” 
Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada. 

Idzie do przedszkola wesoła gromada. 

Tupią małe nóżki tupu, tupu, tup. 

Raźno do przedszkola idzie mały zuch. 

 

Klocki, misie, lalki czekają od rana. 

Uśmiechem nas wita pani ukochana. 

Bawimy się zgodnie zawsze Ty i ja. 

Tańczymy wesoło hopsa, hopsa, sa. 

 

A gdy usiądziemy wszyscy na dywanie, 

to nasze kółeczko zmienia się w 

słoneczko. 

Śpiewamy piosenki tra la la la la. 

Wesoło w przedszkolu mija zawsze czas. 

 



Jestem Przedszkolakiem - tydzień drugi 
 

 

"Jeżyk Tuptuś " 
Jeżyk Tuptuś mieszka z nami 

głośno tupie bucikami.                

Tupu, tupu, tupu tap.                   

Piękne buty jeżyk ma.                  

Tupu, tupu, tupu tap.                  

                                                    

                           

Do zabawy weź jeżyka, 

gdy wesoło gra muzyka. 

Tupu, tupu, tupu tap.                   

Jeż wesołą minkę ma.                   

Tupu, tupu, tupu tap.                  

                             

Tuptuś dziś się bawi z nami,   

więc zatupmy bucikami.               

tupu, tupu, tupu tap.                      

Jeżyk zabaw wiele zna.                 

Tupu, tupu, tupu tap.                  

                                                    

            

 

 

 

 

 

 

"Żamba dance" 
W górze łapki - tańczą żabki. 

W dole łapki - myją żabki. 

Myj łapki, myj. Myj łapki myj 

Żamba dance, żamba dance. 

https://www.youtube.com/watch?v=yDO

Yol-Sx7A 

 

 

 

"Czarodziejskie słowa" 
Często te słowa stosuję: 

proszę, przepraszam, 

dziękuje! 

 

"Części ciała" 

Tutaj ręce, a tu nogę mam, 

czoło, włosy i kolana dwa, 

brzuch i stopy, plecy, 

nos i brwi, usta, dłonie, 

kciuk - przy dłoni tkwi. 

 

Uliczne sygnały - tydzień trzeci 

 
 

 

            "Samochody" 
Samochody, samochody... kto je zliczy? 

Pełno, pełno samochodów na naszej 

ulicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Będę kierowcą" 
I.  Jedzie auto coraz prędzej, co za pęd, co za pęd. 

Żółte światło, pas na jezdni, teraz skręt, teraz skręt. 

 

ref. Bardzo trudno być kierowcą, lecz ja mówię wszystkim 

chłopcą 

że kierowcą, że kierowcą, muszę kiedyś być. 

 

II. Szara jezdnia, na tej jezdni aut jest sto, aut jest sto. 

Zmiana świateł, tu czerwone, a więc stop, a więc stop. 

 

III. Różne światła, rózne znaki trzeba znać, trzeba znać. 

Muszę wiedzieć, kiedy jechać, kiedy stać, kiedy stać. 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yDOYol-Sx7A
https://www.youtube.com/watch?v=yDOYol-Sx7A


  

Nadeszła Jesień - tydzień czwarty 

 

 

 

 

 

"Chodzi jesień po lesie" 
Jesienią, jesienią 

lecą liście na ziemię, 

 lecą jabłka czerwone, 

liście żółtozielone.                

Jesienią, jesienią                  

lecą z drzewa na ziemię       

wielkie, twarde kasztany,    

w liściach leżą schowane. 

Jesień chodzi po lesie,          

 zbiera grzyby brązowe,      

wiatr koszyki jej niesie        

i orzechy w nie chowa. 

 

 

 

 

 

 

"Kolorowe listki" 
Kolorowe listki z drzewa spaść nie 

chciały. 

Kolorowe listki na wietrze szumiały. 

Szu, szu, szu, szumiały wesoło. 

Szu, szu, szu, wirowały w koło. 

 

 

 
 

 

"Listek" 
Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.      -

Spada listek klonu - jeden, drugi, trzeci, 

Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły. 

a tam - z kasztanowca czwarty listek leci. 

Hop, hop, hop, tak sobie skakały.              

                        

Hop, hop, hop, w koło wirowały. 

Kolorowe listki spadły już na trawę.           

Kolorowe listki skończyły zabawę.             

Cicho, sza, listki zasypiają. 

Cicho, sza, oczka zamykają. 

"Jesień" 
Dawno minęło już lato, 

nadeszła jesień już. 

Spadają liście z drzewa,  

a zima już tuż, tuż. 

W sadzie dojrzały owoce  

i zebrać je już czas. 

A ptaki szykują swój odlot za 

morze i chcą pożegnać nas. 

 

Ref.: Jesień, nasza złocista jesień 

W wiklinowym koszu podarki 

dla nas niesie 

Jesień, nasza złocista jesień 

W wiklinowym koszu podarki 

dla nas ma. 

 

Dawno minęło już lato, 

 nadeszła jesień już. 

 Las zmienił swe kolory,  

a zima już tuż, tuż. 

 Wszyscy gromadzą zapasy na 

srogiej zimy czas. 

 A ptaki szykują swój odlot za 

morze i chcą pożegnać nas. 

 


