
Piosenki: 
Do you like spaghetti? 

Yes, I do. Yes, I do. 

Do you like yogurt? 

Yes, I do. Yes, I do. 

Do you like spaghetti yogurt? 

No, I don’t. Yucky! 

Do you like cookies? 

Yes, I do. Yes, I do. 

Do you like salad? 

Yes, I do. Yes, I do. 

Do you like cookie salad? 

No, I don’t. Yucky! 

Do you like tomatoes? 

Yes, I do. Yes, I do. 

Do you like pancakes? 

Yes, I do. Yes, I do. 

Do you like tomato pancakes? 

No, I don’t. Yucky! 

Do you like carrots? 

Yes, I do. Yes, I do. 

Do you like cereal? 

Yes, I do. Yes, I do. 

Do you like carrot cereal? 

No, I don’t. Yuck! 

 

Stomp like elephants. 

Let’s go to the zoo. 

And stomp like the elephants do. 

Let’s go to the zoo. 



And stomp like the elephants do. 

Jump like kangaroos.  

Let’s go to the zoo. 

And jump like the kangaroos do. 

Let’s go to the zoo. 

And jump like the kangaroos do. 

Swing like monkeys.  

Let’s go to the zoo. 

And swing like the monkeys do. 

Let’s go to the zoo. 

And swing like the monkeys do. 

Waddle like penguins. 

Let’s go to the zoo. 

And waddle like the penguins do. 

Let’s go to the zoo. 

And waddle like the penguins do. 

Slither like snakes. 

Let’s go to the zoo. 

And slither like the snakes do. 

Let’s go to the zoo. 

And slither like the snakes do. 

Swim like polar bears. 

Let’s go to the zoo. 

And swim like the polar bears do. 

Let’s go to the zoo. 

And swim like the polar bears do. 

Let’s go to the zoo. 

And dance like the animals do. 

Let’s go to the zoo. 

And dance like the animals do. 

 



Sąsiadeczko, wiewióreczko,  

co masz oczki czarne.  

Nie bójże się, pokaż w lesie,  

gdzie masz swą spiżarnię.  

Wszędzie mam, tu i tam,  

czego chcecie, to wam dam.  

Fik - myk! Hyc - hyc!  

Czego chcecie, to wam da.  

Sąsiadeczko wiewióreczko,  

co masz rude łapki,  

jeśli łaska, sypnij z góry  

orzeszków do czapki.  

Dałabym nawet sześć,  

lecz co w zimie będę jeść?  

Fik - myk! Hyc - hyc!  

Był orzeszek, nie ma nic!  

Sąsiadeczko, wiewióreczko,  

co masz rudy pyszczek,  

tu na ziemię rzuć uprzejmie  

kila ładnych szyszek.  

Szyszki masz tu i tam,  

wejdź na sosnę, urwij sam,  

Fik - myk! Hyc - hyc!  

Były szyszki, nie ma nic! 

 

Ten mały nasz baranek 

wszyściutko ma wełniane. 

Lali la, lali la, lali la./bis 

Wełniane ma trzewiczki, 

wełniane rękawiczki. 

Lali la, lali la, lali la./bis 



Co tu robisz, baranku? 

Chłodno dzisiaj od ranka, 

chmurki w niebie jak pianka. 

Lali la, lali la, la la. 

Wełniane masz trzewiczki, 

wełniane rękawiczki. 

Lali la, lali la, lali la! /bis 

Ten mały nasz baranek 

wszyściutko ma wełniane. 

Lali la, lali la, lali la./bis 

W kołnierzu futra pełnym 

ma łebek cały z wełny. 

Lali la, lali la, lali la./bi 

Ślicznie ci jest, baranku, 

w tym wełnianym ubranku, 

ślicznie ci jest, baranku. 

Lali la, lali la, la la. 

W kołnierzu futra pełnym 

masz łebek cały z wełny. 

Lali la, lali la, lali la!/bis 

 

1. Chodzi listonosz tu i tam, 

puka do mieszkań stu. 

Ja listonosza dobrze znam! 

"dzień dobry"- mówię mu. 

Ref.: Dzień dobry, dzień dobry, witam pana! 

Czy niesie pan w torbie listy dla nas? 

Torba jest wypchana aż do dna! 

I dla nas, i dla nas list pan ma. 

2. Wysłał marynarz listy dwa, 

listy zza siedmiu mórz! 



Juz je listonosz w torbie ma, 

dzieciom odnosi już! 

Ref.: Dzień dobry... 

3. Chodzi listonosz całe dnie, 

drogę ma długą, złą. 

Więc, gdy u ciebie zjawi się, 

ładnie przywitaj go! 

Ref.: Dzień dobry... 

 

Wierszyki: 
Wpadła gruszka do fartuszka, 

A za gruszką dwa jabłuszka, 

A śliweczka spaść nie chciała, 

Była jeszcze niedojrzała. 

 

Rysuję serduszko, ale bez czubeczka 

Tu środek, ogonek, 

Brakuje listeczka. 

Zobacz, co tu z drzewa spadło. 

Duże, smaczne, słodkie jabłko. 

 

Vegetables vegetables we love you. 

Like the bees love honey we love you. 

Vegetables vegetables we love you. 

Like the fish love water we love you. 

Vegetables vegetables we love you. 

Like the birds love the sky we love you. 

 

Zajączki, zajączki, zajączki 

skakały przez pola i łączki. 



Stanęły pod lasem i patrzą, 

jak dzieci się bawią i skaczą. 

A dzieci podały im rączki 

i z dziećmi skakały zajączki. 

 

W środku kółko, dwie kreseczki, 

Potem rysuj łopateczki. 

Rysuj kwadrat, trójkąt mały, 

I już stoi wiatrak cały. 

 

- Dokąd jadą wozy? 

 - Do młyna, za łąkę. 

 - A co wiozą w workach? 

 - Pszenicę na mąkę. 

 Młynarz mąkę miele 

 pięknie jak należy. 

 Będą białe bułki, 

 będzie chlebek świeży. 

 

Let’s make pizza! 

Add flour, water, tomato sauce, cheese, mushrooms, ham.  

Bake, cut and eat! 

 

Płynie mały obłoczek. 

Ma ogonek jak loczek. 

Kopytka i łebek mały 

I oto rysunek cały! 

 

Pozostałe angielskie słówka: 

Chocolate 

Mushroom 



Watermelon 

Candy 

Potato 

Apple 

Cucumber 

Cherry 

Postman 

Letter 

Stamp 

Pull carrots! 

Pick apples! 

The wind is blowing 

Strong 

Gentle 

 

 

 


