PIOSENKI DO NAUKI
„GIMNASTYKA ZE ZWIERZĘTAMI”
Ref. Czy gotowi już jesteście na megawyzwanie?
Kto do ekstragimnastyki dziś z uśmiechem stanie?
Kto nie będzie nosem kręcił, tylko razem z nami
gotów jest poćwiczyć trochę wraz ze zwierzętami?
1. Małpy skaczą w prawo, w lewo, hop, hop, hop.
To na kamień, to na drzewo, hop, hop, hop.
Zebry na kopytkach swoich galopują.
A słonie? A słonie? Trąbami wymachują.
A słonie? A słonie? Trąbami wymachują.
Węże pełzną zygzakami, sss, sss, sss.
Raz przed nami, raz za nami, sss, sss, sss.
Gepard biega i trenuje, sprinty ćwiczy.
A kangur? A kangur? On skoki swoje liczy.
A kangur? A kangur? On skoki swoje liczy.
Ref.: Czy gotowi już jesteście...
2. Kameleon do tej pory, raz, dwa, trzy,
wciąż wybiera swe kolory, raz, dwa, trzy.
Hipopotam wielką paszczą głośno kłapie.
A pająk? A pająk? Ogromne muchy łapie.
A pająk? A pająk? Ogromne muchy łapie.
Nagle wszyscy się schowali, ciii, ciii, ciii,
bo krokodyl się przyczaił, ciii, ciii, ciii.
Lecz do akcji teraz tutaj my wkroczymy
i tego zwierzaka do wody zagonimy.
I tego zwierzaka do wody zagonimy.
Ref.: Czy gotowi już jesteście
„LATO I BIURO PODRÓŻY”
1.Co to za namiot zielony stanął na trawie?
Okna otwarte na wszystkie ma strony,
wygląda ciekawie.
Do środka więc wchodzimy.
− Dzień dobry − grzecznie mówimy.
A w środku pachnie kwiatami i Lato nas wita słowami:
Ref.: − To jest moje biuro podróży.
Wszystkim doradza, wszystkim służy.
Oferta moja jest bardzo bogata −
mówi Lato i wianki zaplata.
Można pojechać w góry wysokie.
Można zobaczyć jeziora głębokie.
Łąki pachnące, morza szumiące
i wąskie uliczki, gdzie stoją kolorowe kamieniczki.
2. Lato usiadło z uśmiechem w fotelu z wikliny.
− Proszę, zobaczcie pocztówki i mapy, i zjedzcie
maliny.
Katalog wyjazdowy od dawna już jest gotowy.
Zapraszam, by trochę zwiedzić i piękne zakątki
odwiedzić.

„LATO NA WAKACJACH”
1. Idzie lato poprzez pola,
roześmiane przyszło do nas,
do przedszkola. Wita lato wszystkie dzieci:
„Na wakacje razem ze mną pojedziecie”.
Ref.: Na na na na na na na na na na na na,
już wakacji nadchodzi czas.
Witamy morze, jezioro, łąkę, rzekę, las,
bo wakacji nadchodzi czas!
2. Więc walizki spakujemy, plecak,
piłkę i materac zabierzemy.
Z mamą, tatą, siostrą, bratem
po przygodę wyruszymy razem z latem.
Ref.: Na na na..

