
Słowa piosenek, przy których będziemy się bawić
w miesiącu październiku

Dzień Nauczyciela

W naszym przedszkolu są
nauczyciele,
którzy jak rodzice wychowują nas
Razem się uczymy, razem się bawimy
i tak płynie nam wesoło czas

Ref. Składamy dziś nauczycielom,
serdeczne życzenia.
Uśmiechu radości, do nas
cierpliwości.
Niech wszystko na dobre się zmienia.

Niech ten dzień jedyny bardzo piękny
będzie
Niech zaświeci słońce wielkie jak ze
snu.
Dla nich zaśpiewamy dla nich kwiaty
mamy,
dziękujemy, że są z nami tu.
Ref.

Psotny deszczyk

Psotny deszczyk dzisiaj pada
bajki swoje opowiada
skacze sobie po trawniku
chlapie wodą na chodniku
Wyjdę z domu i zobaczę jak ten
psotny deszczyk skacze

Ref: Patrzę a tu kap kap kap,
deszczyk mi do ucha wpadł
na wiewórki ogon plusk
na gawrona piórka chlust
tu kropelka, tam kropelka
na samochód na wróbelka
Kap kap kap kap kap kap
Psotny deszczy dzisiaj spadł

Mokro w mieście mokro w lesie
Deszczyk zimne krople niesie
Tutaj chlapie i tam chlapie
Już z wysiłku prawie sapie
A ja dziś bez parasola idę w deszczu
do przedszkola.

Ref.

Jesienna zagadka

Zagadkę zadam Ci i powiedz mi czy
wiesz?
Co jesienią robi wiewiórka, bocian
oraz jeż?

Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy
swe zapasy bo zimą będzie je jadła
gdy śnieg pokryje lasy.
Czas jesieni wszystko zmieni,
posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana
tak tak tak tak tak

Zagadkę zadam Ci i powiedz mi czy
wiesz?
Co jesienią robi wiewiórka, bocian
oraz jeż?
Bociany mówią, że gniazdo nieczynne
jest do wiosny,
bo lecą stąd do Afryki, a każdy
bocian radosny.
Czas jesieni wszystko zmieni,
posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana



tak tak tak tak tak

Zagadkę zadam Ci i powiedz mi czy
wiesz?
Co jesienią robi wiewiórka, bocian
oraz jeż?
A jeżyk gruby jak piłka
podreptał gdzie lasek rośnie
zakopał się pośród liści
i chrapie tak śniąc o wiośnie
Czas jesieni wszystko zmieni,
posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana
tak tak tak tak tak

Zagadkę zadam Ci i powiedz mi czy
wiesz?
Co jesienią robi wiewiórka, bocian
oraz jeż?

Mieszkańcy słoików

W kuchni było mnóstwo zamieszania
Mama przydzielała w słoikach
mieszkania.
Czekały więc w kolejce grzyby
i warzywa,
Owoce, przyprawy, ocet i oliwa.

Ref. Kto zamieszka w słoikach?
Kto zamieszka w słoikach?
Tu zielone ogórki tu czerwona
papryka.
Grube śliwki się w dużych słojach się
rozpychają,
gruszki patrzą jak jabłka w konfiturę
się zmieniają.
Kto chce cukru, kto soli?
Komu octu potrzeba?
Ależ będą pyszności do ziemniaków,
do chleba.
Czy wszyscy już wygodnie siedzą
w swoich słoikach.
Mama wszystkim pomoże i słoiki
pozamyka.

Na straganie mama zakupy zrobiła,
przy pomocy taty bo tata to siłacz.
I będą witaminy dla całej rodziny,
gdy słoiki w zimie razem otworzymy!


