
O, na sawannie 
 

1. Jak żyrafa myje swoją długą szyję? 

Kto hipkowi wielkie zęby co dzień myje? 

A jak zebra czyści paski na swym grzbiecie? 

Czym lew czesze swoją grzywę – wiecie czy nie wiecie? 

 

Ref.: O, na sawannie znów gorący dzień! 

Szumią trawy, a baobab daje miły cień. 

O, na sawannie palmy, trochę wody, piasku, a najwięcej słonecznego 

blasku. 

 

2. Kto pomoże umyć trąbę dziś słoniowi? 

Kto ułoży wszystkie cętki gepardowi? 

Kto strachliwej antylopie kurz z kopytek zmiecie? 

Kto wyczyści krokodyla – wiecie czy nie wiecie? 

 

Ref.: O, na sawannie znów gorący dzień!... (bis) 

 

Bezpieczne wakacje 
Już idzie  

lato, idą wakacje 

Będzie zabawa będą atrakcje. 

Będzie wspaniale, będzie bajecznie, 

Kiedy wakacje miną bezpiecznie. 

 

Moja mama musi wiedzieć, gdy wychodzę z domu 

Mam w pamięci zawsze do niej numer telefonu 

Zanim wyjdę, to przez okno sprawdzam stan pogody 

I ubieram się dla zdrowia, no i dla wygody 

 

Już idzie lato, idą wakacje 

Będzie zabawa będą atrakcje 

Będzie wspaniale , będzie bajecznie 

Kiedy wakacje miną bezpiecznie 

 

Znam zasady bezpiecznego ulic przechodzenia 

Gdy mnie nagle łapie, to szukam schronienia 

Choćby nie wiem jak był miły, 

z obcym nie pogadam Dokąd idę i gdzie mieszkam, to nie jego sprawa 

 

Na wycieczce w samochodzie muszę zapiąć pasy 

A gdy słońce mocno świeci lubię głowę nakryć 

Kiedy upał jest ogromny piję dla ochłody 

Zły to pomysł, by na główkę skakać gdzieś do wody 

 

Już idzie lato, idą wakacje 

Będzie zabawa będą atrakcje 

Będzie wspaniale, będzie bajecznie 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ekozabawka 
 

Wstęp Bądźmy eko na całym świecie! 

Pomóżmy naszej planecie! 

Bądźmy eko na całym świecie! 

Pomóżmy naszej planecie! 

1. Bardzo lubię kolorowe zabawki. 

Chętnie wkładam je do swojej szafki. 

Lecz one prawie wszystkie są plastikowe, 

a ja mam w głowie pomysły nowe. 

 

Ref.: Zrobię zabawkę z wełny i sznurka, 

z drewnianej łyżki ubranej w piórka. 

Ekozabawka z rolki i skrawka, 

bardzo udana, bardzo kochana. 

 

2. Zamiast bawić się z plastiku klockami,  

może zróbmy tak zabawki sami? 

Damy radę, każdy czegoś się dziś dowie, 

a wyobraźnia coś nam podpowie. 

 

Ref.: Zrobię zabawkę z wełny i sznurka… (bis) 

Zakończenie: Bądźmy eko na całym świecie! 

Pomóżmy naszej planecie! 

Bądźmy eko na całym świecie! 

Pomóżmy naszej planecie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


