
Słowa wierszy i piosenek, przy których będziemy się bawić
w miesiącu czerwcu

O na sawannie
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!...

Letnie biuro podróży

Gdy na wakacje latem wyjeżdżamy,
to pomysłów tyle mamy.
Czeka rower, czeka las
i jezioro woła nas.
I na wszystko razem chcemy znaleźć czas!

Ref.: Pani Lato w swoim biurze podróży
poradami na wakacje chętnie służy.
Kto chce w góry pojechać? Kto nad morze?
Pani Lato doradzi i pomoże.
I nuci sobie wesołe fiu, fiu, fiu,
bo dużo osób przychodzi do niej tu.
I nuci sobie wesołe fiu, fiu, fiu,
bo dużo osób przychodzi do niej tu.

2. Dokąd więc jechać, ona nam podpowie,
bo już mętlik mamy w głowie!
Czeka miasto, czeka wieś,
czeka namiot w lesie gdzieś.
Na wakacje cudne weź nas, Lato, weź!

Ref.: Pani Lato…

Wakacyjne porady
Och, wakacje moje drogie, przyjdźcie już
koniecznie!
Chcę pojechać w długą podróż, chcę się czuć
bezpiecznie.
Ktoś mi dawał dobre rady, więc posłuchaj
zatem –jak uważać bardzo trzeba na wakacjach
latem.

Ref.: Nie oddalaj się od mamy, słuchaj porad
taty.
Nie rozmawiaj z nieznajomym, choćby dawał
ci lizaki.
W wodzie zawsze bądź ostrożny, pływaj blisko
plaży.
A przed słońcem nakryj głowę, aby buzi nie
poparzyć.

2. Wiem, że czasem ci się nie chce myśleć o
tych sprawach,
by uważać w każdej chwili, dobry przykład
dawać.
Ale tylko właśnie wtedy będzie bardzo miło,
gdy nic złego się nie stanie, bo się czujnym
było.

Ref.: Nie oddalaj...

3. Och, wakacje moje drogie, już samochód
czeka.
Czeka pociąg i samolot, czeka las i rzeka.
Już niedługo pojedziemy w góry i nad morze.
Lecz by wrócić też bezpiecznie – refren nam
pomoże.

Ref.: Nie oddalaj...


