
NASZE PIOSENKI 

NAJWSANIALSI 
 
1.Moja mama, dobra wróżka 
 sok przynosi mi do łóżka.  
 Tatę to mam bohatera,  
 na wycieczki mnie zabiera., 
 Moja mama piękna taka,  
 zawsze dla mnie ma buziaka., 
 Tata mnie za rękę bierze,  
 jeździ ze mną na rowerze.  
 
Ref.: Będę taka sama. stają twarzami 
do siebie i miarowo klaszczą, 
 Będę taki sam. uderzają rękami o 
uda, 
 Bo najlepszych rodziców wykonują 
klaśnięcie, następnie dotykają 
 w świecie mam 
 
2. Moja mama tak czaruje,  
 że się obiad sam gotuje.  
 Tata także chce czarować  
 – wspólnie obiad przygotować .  
 Moja mama czyta baśnie,  
 gdy nie mogę zasnąć właśnie., 
 Tata ma pomysłów wiele  
 na soboty i niedziele.  
Ref.: Będę taka sama… (bis)  
 
3. Naleśniki w czekoladzie  
 na talerzu mama kładzie.  
 Tata wnosi torby duże, a dla mamy  
 – piękne róże.  
 Mama co dzień dba o wszystko, 
 i jest zawsze przy mnie blisko.  
 Tata za to zna pół świata,  
 uczy siostrę, mnie i brata. koła, 
Ref.: Będę taka sama… (bis) w kole 
podają sobie ręce i wykonują ruchy 

 
Piosenka dla mamy 
 
1,Gdy przychodzisz po mnie mamo 
do przedszkola co dnia, 
To tak miło Ciebie widzieć kiedy 
stoisz przy drzwiach 
Zaraz będą przytulaski i buziaków 
zestaw cały 
 A ja marzę by ci dać bukiet ten 
wspaniały: 
Ref Pierwszy kwiat za to że jesteś i 
pomagasz mi,  
Drugi kwiat za to ze mam przy tobie 
cudne sny,  
Trzeci kwiat za to ze czule tak 
przytulasz mnie 
A w bukiecie kwiatów sto i wszystkie 
dla Ciebie są/ 2 razy 
 
2.Kiedy trzymasz mnie za rękę u 
lekarza to wiem,  
Że na Ciebie mogę liczyć w każdy 
kolejny dzień. 
W domu znowu mi poczytasz miłe 
bajki , piękne baśnie 
A ja myslę że dla Ciebie mam piękny 
prezent właśnie 
 
3.Tyle ubrań masz w swej szafie 
Śliczne buty masz też, 
I wyglądzasz jak modelka, nie wiem 
czy o tym wiesz 
Ty pracujesz jak mróweczka, 
Zawsze tyle w Tobie siły 
Więc dla Ciebie będzie dzisiaj ten 
podarunek miły 
 
 
 



 
Mój tata 
Kto pomoże, kto przytuli, kto wciąż 
blisko jest? 
Kto zawiąże sznurowadło, gdy 
rozwiąże się 
Kto zabierze mnie na lody, kto mi 
kupi psa? 
Kto kanapkę na kolacje 
najsmaczniejszą da? 
Ref. Ja i mój tata to super 
przyjaciele, gdy jesteśmy razem jest 
raźniej i weselej, 
Jak tylko potrzebuję to tata obok 
jest 
Przyjaciel to prawdziwy na dobre i 
na złe/2 razy 
 
2.Gdy mi smutno i gdy czasem 
płakać mi się chce 
Tata weźmie na kolana i przytuli 
mnie, 
I tak pięknie opowiada, bajki czyta 
mi 
A gdy obok mnie zasypia mam 
cudowne sny 
 
3.Tata uczy mnie jak dobrze i jak 
pięknie żyć,  
Jak odpowiedzialnym i jak dzielnym 
dzieckiem być 
Więc mój tata to najlepszy, 
najwspanialszy wzór 
To kolega i przyjaciel. To jest tata 
mój 
 
 
 


