
PIOSENKI: 

Jesień, Jesień, Jesieniucha	

Ale plucha cha, cha  
Plucha cha, cha.  

Ale dmucha cha, cha  
Dmucha cha, cha. 

Niech tam leje, niech tam wieje.  
Ja się bawię, ja się śmieję.  

Niech tam leje, niech tam wieje.  
Ja się bawię, ja się śmieję. 

Żółta grucha cha, cha  
Grucha cha, cha.  

Hop do brzucha cha, cha  
Brzucha cha, cha. 

Niech tam leje, niech tam wieje.  
Ja się bawię, ja się śmieję.  

Niech tam leje, niech tam wieje.  
Ja się bawię, ja się śmieję. 

Dla mnie jesień  
to jest mucha cha, cha.  

Jesień, jesień –  
jesieniucha cha, cha. 

Niech tam leje, niech tam wieje.  
Ja się bawię, ja się śmieję.  

Niech tam leje, niech tam wieje.  
Ja się bawię, ja się śmieję. 

I See Something Blue 

Blue! 
I see something blue. 

Blue! 
I see something blue. 

Blue, blue, blue, blue… 
I see something blue. 
Find something blue!	

Yellow! 
I see something yellow. 

Yellow! 
I see something yellow. 

Yellow, yellow… 
I see something yellow. 
Find something yellow!	

Red! 
I see something red. 



Red! 
I see something red. 
Red, red, red, red… 
I see something red. 
Find something red!	

Purple! 
I see something purple. 

Purple! 
I see something purple. 

Purple, purple… 
I see something purple. 
Find something purple!	

Blue. 
Yellow. 

Red. 
Purple. 

I see colors everywhere. 

I See Something Pink 

Pink! 
I see something pink. 

Pink! 
I see something pink. 

Pink, pink, pink, pink… 
I see something pink. 
Find something pink!	

Orange! 
I see something orange. 

Orange! 
I see something orange. 

Orange, orange… 
I see something orange. 
Find something orange!	

Brown! 
I see something brown. 

Brown! 
I see something brown. 

Brown, brown, brown, brown… 
I see something brown. 
Find something brown!	

Green! 
I see something green. 

Green! 
I see something green. 

Green, green, green, green… 
I see something green. 
Find something green!	



Pink. 
Orange. 
Brown. 
Green. 

I see colors everywhere. 

The put on your jumper song 

Put on your jumper 

Put on your jumper 

Put on your jumper 

1, 2, 3! 

Put on your trousers 

Put on your trousers 

Put on your trousers 

1, 2, 3! 

Put on your coat 

Put on your coat 

Put on your coat 

1, 2, 3! 

Put on your hat 

Put on your hat 

Put on your hat 

1, 2, 3! 

Put on your shorts 

Put on your shorts 

Put on your shorts 

1, 2, 3! 

Put on your t-shirt 

Put on your t-shirt 

Put on your t-shirt 

1, 2, 3! 
 

Tańcz ze mną siostrzyczko 

Gdy brzmi piosnka tańczyć chcę. 
Daj mi obie rączki swe. 



Prawa ta, lewa ta,  
dookoła raz i dwa.  x2 

Gdy brzmi piosnka tańczyć chcę, 
Daj mi rączkę obejdź mnie. 

Tańczysz ty, tańczę ja 
Dookoła raz i dwa.   x2 

Gdy brzmi piosnka tańczyć chcę. 
Daj mi rączkę, przytul mnie. 

Tańczysz ty, tańczę ja,  
dookoła raz i dwa.  x2 

Spacer po dywanie 

1. Kiedy niebo płacze  
idziemy na spacer  

dookoła stołu  
z piosenką wesołą.  

 

Ref:. Idą parami lalki z misiami  
Depczą dywan, depczą dywan  

z frędzelkami.  
Idą parami lalki z misiami  

a gumowe piłki dwie  
po podłodze toczą się.  

 
2. Gdy za oknem dmucha  

nikt wiatru nie słucha,  
chodzi dookoła  

wycieczka wesoła. 

 

Sznurowadła 

Sznurowadła – dła – dła – dła! 

Rozwiązadła – dła – dła – dła! 

Takie dwa, takie dwa 

sznurowadli – dli – dli – ska? 

Przez nie upadła Asia, jak placek, 

przez nie za chwilę głośno zapłacze 

Sznurowadła… 

 

Mała strojnisia 
I. Rożne sukienki są w mej szafie,  

zliczyć ich chyba nie potrafię.. 



Piękną kokardę mam na głowie,  
kto mnie zobaczy, powie: 

 
Ref.: Mała strojnisia,  

mała strojnisia  
nową sukienkę ma dzisiaj.  

Strojnisia mała, 
strojnisia mała 

kokardy zawiązała! 
 

II. Bawią się dzieci w piaskownicy, 
 ja nie chcę zniszczyć mej spódnicy. 
 Wszyscy dziś jeżdżą na rowerkach, 

 ja na nich tylko zerkam. 
 Ref.: Mała strojnisia… 

 
 III. Zamknę w szufladzie me spódniczki, 

 włożę wygodne ogrodniczki. 
 Mogę też wdrapać się na drzewo 

 i nikt już nie zaśpiewa: 
 Ref.: Mała strojnisia…	

Niegrzeczna Myszka 
 

 I Pewna mała myszka biała  
ciągle dzieciom przeszkadzała. 
Przeszkadzała, przedrzeźniała,  
w wyliczanki z dziećmi grała. 

 
Ref.: Entlik, pentlik,  
rypcium, pypcium, 

kukuryku na ręczniku, 
eus, deus, kosmateus, 

tere-fere baks! 
 

II Dzieci kota zawołały, 
 małą myszkę mu oddały. 

 Myszka liczyć nie przestała 
 i na kocich wąsach grała. 

 Ref.: Entlik, pentlik...	

 

Moje rybki	

 
A a a – akwarium, 

a a a – w nim rybki, 
lubię patrzeć na nie 

przez błyszczące szybki. 
Jednej rybki brak, 

druga płynie w świat, 



trzecia, czwarta, piąta 
kryją się po kątach. 

 
A a a – akwarium, 

a a a - w nim piasek 
i rośliny wodne 

jak bajkowy lasek. 
 

Jednej rybki brak, 
druga płynie w świat, 
trzecia, czwarta, piąta 
kryją się po kątach. 

 
A a a – akwarium, 

a a a – w nim światło, 
dbam o moje rybki, 
chociaż to niełatwo. 

 
Jedna znika gdzieś, 

drugiej chce się jeść, 
inne siedzą w kątach, 
kiedy muszę sprzątać!	

 

WIERSZE: 

Parasole/ H. Bechlerowa 
Na ulicy pod drzewami parasole dwa. 

Pod tym dużym idzie mama, pod tym małym - ja. 
Idę z mamą, idę słucham, mama słucha też, 

jak z drzewami o czymś szepce rozgadany deszcz. 
Szepce cicho, to znów głośniej, 

w rynnie dzwoni, gra 
i wesoło stuka, puka 

w parasole dwa. 
 

Pada deszcz, pada deszcz,  
pada deszcz na dworze.  

Taki mokry, że już bardziej  
mokry być nie może. 

 

Idź do przodu cztery kroki i zrób w miejscu dwa podskoki. 

Teraz w lewo kroków pięć, przysiad, podskok, ściśnij pięść. 

Idź do tyłu cztery kroki i zrób w miejscu trzy podskoki. 

Teraz w prawo kroków dwa i od nowa – tra, la, la. 



Smutek jesieni 
 

Spada listek topoli                                              
powoli... powoli...                                               
Na mchu kładzie się plamką złocistą.             

Wiatr listeczki odwiewa                                     
coraz dalej od drzewa.                                      

Pewnie smutno jest jesiennym listkom.               
Wiatr, jak pies na uwięzi, 

wyje pośród gałęzi, 
zmęczony taki i senny. 

Wiatr nie ma swego domu, 
utulić go nie ma komu... 

Pewnie smutno jest wiatrom jesiennym.	

 

Pink, orange and green. 

Red, yellow and blue. 

I love colours! 

How about you? 

 

Przyjaźń ze schroniska/ L. Łącz 

Był sobie pewien piesek malutki 

Uroczy- mówię Wam 

Czepiały się go troski i smutki 

Bo był zupełnie sam. 

Nie miał rodziny, siostry ni braci 

W schronisku mieszkał gdzieś 

Aż raz ktoś przyszedł, spojrzał, zapłacił, 

A był to rudy Grześ. 

Przytulił pieska- zostali razem 

Na dobre i na złe 

Znikła samotność, bo przyjaciele 

Nie są samotni, nie!!! 

Dziwny pies/D. Wawiłow 

Jeden, dwa, jeden, dwa,  
Pewna pani miała psa,  

Trzy i cztery, trzy i cztery,  



Pies ten dziwne miał maniery.  
Pięć i sześć, pięć i sześć,  

Pies ten kości nie chciał jeść.  
Siedem, osiem, siedem, osiem,  

Wciąż o lody tylko prosił.  
Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć,  

Kto te lody mu przyniesie?  
Może ja, może Ty?  

Licz od nowa: raz, dwa, trzy. 

Doggy, Doggy, where's your bone? 
Someone stole it from your home. 

Guess who!  Maybe you... 
Maybe monkeys from the zoo. 

 

POZOSTAŁE ANGIELSKIE SŁÓWKA:	

Dog 

Cat 

Rabbit 

Fish 

Mouse/Mice 

Rain 

Sun 

Snow 

Wind 

Cloud 

Sunbathing 

Snowman 

 


