
Piosenki: 

Supersmyki 

 

Ref: Supersmyki to przyjaciele nasi są. 

  Chcemy poznać z nimi świat! 

  Każdy Supersmyk oczaruje wszystkich w mig! 

  Nudy już na zawsze będzie brak! 2x 

 

1. Olo powie ci wszystko o przyrodzie, 

 o drzewach, ptakach, chmurach i wodzie. 

Olo bardzo lubi słońce, lubi deszcz. 

I lubi, gdy się śmiejesz, z radości skacze też! 

Jego spytasz więc jak dbać o środowisko, 

Które kraje są daleko, które blisko. 

Powędrujesz z nim przez miasta, wioski, parki i ulice. 

Poznasz świata wielkie tajemnice. 2x 

 

Ref:  Supersmyki to przyjaciele nasi są… 

 

2. Z Polą szybko rozwiążesz łamigłówki 

Policzysz kredki, policzysz mrówki. 

Z nią się dowiesz czy stonoga nóg ma sto. 

Wystarczy ją zapytać, a Pola powie to! 

Gdy zagadka będzie – znajdziesz rozwiązanie. 

Pola zna odpowiedź na każde pytanie.  

Powędrujesz z nią przez miasta, wioski, parki i ulice. 

Poznasz świata wielkie tajemnice. 2x 

 

Ref:  Supersmyki to przyjaciele nasi są… 

 

3. Mela czeka, by śpiewać z tobą nutki,  

By z tobą tańczyć, rozwiewać smutki. 

Z głową w chmurach jakby w bajce spędzać czas. 

Malować piękną tęczę, delfina, psa i las. 

Z Melą staniesz się artystą marzycielem. 

Poznasz tańce, wiersze i piosenek wiele. 

Powędrujesz z nią przez miasta, wioski, parki i ulice. 

Poznasz świata wielkie tajemnice. 2x 

 

Ref:  Supersmyki to przyjaciele nasi są… 

 

4. Sprytny Fifi już biega dziś od rana, 

A jego buźka wciąż roześmiana. 

Gimnastyka zaraz będzie raz, dwa, trzy. 

A ćwiczyć razem z Fifim to pomysł nie jest zły! 

Na basenie więc poskaczesz z nim do wody. 

Potem będą i wyścigi i zawody. 

Powędrujesz z nim przez miasta, wioski, parki i ulice. 

Poznasz świata wielkie tajemnice. 2x  



Psotny deszczyk 
1. 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 wiewiórki ogon – plusk!  

  Na gawrona piórka – chlust!  

  Tu kropelka, tam kropelka, 

  Na samochód, na wróbelka. 

  Kap, kap, kap, kap, kap, kap. 

  Psotny deszczyk dzisiaj spadł. 

2. 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. 

 

Wierszyki:  

      

Deszcz  Doroty Gellner 

Deszcz otworzył pod chmurami  deszczowe kokardy, deszczowe balony 

Mokrą skrzynkę ze skarbami.  Spadają na dachy, na złote balkony. 

I już lecą na dół z góry   Siadają na wieżach, lądują w kominach, 

Mokrych skarbów całe fury:   A my się cieszymy, że padać zaczyna! 

 

Dbajmy o zdrowie  Barbary Szelągowskiej 

Mama, tata, babcia wujek… 

Każdy ci to zgodnie powie: 

Czy to zima, czy też lato, 

Zawsze trzeba dbać o zdrowie! 

 

Jeść warzywa i owoce, 

O higienę także dbać! 

Często się gimnastykować, 

Bo niezdrowo w miejscu stać! 

 

I ubrania też są ważne: 

Źle się przegrzać, zmarznąć źle!  

Zimą nośmy rękawiczki, 

Ale latem to już nie! 

 

Nikt z nas nie lubi chorować, 

Więc nie dajmy się chorobie! 

Ruch, higiena, sen potrzebny! 

I o właśnie da nam zdrowie! 


