
ŻABKI – GRUPA II 

 

CO ROBIMY W LUTYM? 

I. Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy. 

 

II. Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa. 

 

III. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze. 

 

IV. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę. 

 

 

NASZE WIERSZE I PIOSENKI 

 

„ Na zakupy” 

 

 Ref.: Na zakupy z tatą z mamą, po południu albo rano, 

 

po bułeczki, marcheweczki, po syropek i książeczki. 

 

 Już na placu ruch jest spory, przyjechały pomidory, 

 

 i rzodkiewki na straganie układają miłe panie. 

 

 Ref.: Na zakupy z tatą z mamą..... 

 

 Pan Walenty w obuwniczym dnia miłego wszystkim życzy, 

 

Tu kupimy pantofelki, bo u niego wybór wielki. 

 

 Ref.: Na zakupy z tatą z mamą... 

 

Tuż za rogiem jest apteka, pani Ania na nas czeka, 

 

Zna sposobów dobrych parę, by wyleczyć nasz katarek. 

 

 Ref.: Na zakupy z tatą z mamą... 

 

Gdy książeczki kupić chcemy, do księgarni wędrujemy, 

 

Śliczną bajkę wybieramy, teraz to już wszystko mamy! 

 

 Ref.: Na zakupy z tatą z mamą... 

 

 

 

Piosenka „Jedzie pociąg z daleka” 



 

Jedzie pociąg z daleka 

Na nikogo nie czeka 

Konduktorze łaskawy 

Zabierz nas do Warszawy 

Konduktorze łaskawy 

Zabierz nas do Warszawy 

 

Konduktorze łaskawy 

Zabierz nas do Warszawy 

Trudno, trudno to będzie 

Dużo osób jest wszędzie 

Trudno, trudno to będzie 

Dużo osób jest wszędzie 

 

Pięknie Pana prosimy 

Jeszcze miejsce widzimy 

A więc prędko wsiadajcie 

Do Warszawy ruszajcie 

A więc prędko wsiadajcie 

Do Warszawy ruszajcie 

 

Jedzie pociąg z daleka 

Ani chwili nie czeka... 

 

 

 

Piosenka „Magiczne miejsce” 

 

1. Teatr to jest widownia i scena, 

 

niby nic magicznego w tym nie ma. 

 

Aż do chwili, gdy nagle na scenie 

 

dziwne zacznie się dziać przedstawienie. 

 

  

Ref:  Bo w teatrze /3x 

 

Czarodziejskie jest to, na co patrzę, 

 

Gdy się tylko podnosi kurtyna, 

 

to od razu czar działać zaczyna. 

 

 

2. Każda bajka się zdaje prawdziwa, 

 

gaśnie światło i scena ożywa. 



 

Wszystko może się zdarzyć na scenie. 

 

Działa czar, póki trwa przedstawienie. 

  

 

Ref: Bo w teatrze... 

 

 

3. Teatr gra, każdy ma, czego szuka, 

 

A to wszystko nazywa się sztuka. 

 

Gdy dorosnę, to może tu wrócę, 

 

 

żeby zagrać na scenie w tej sztuce. 

 

 

 

Wiersz „Świat bajek” 

 

Poczytaj mi mamo 

o misiu Uszatku 

o pięknej królewnie 

i jeżu Kolczatku. 

 

Przenieśmy się proszę 

w świat baśni i bajek 

będziemy się bawić 

przez chwilę wspaniale. 

 

Spotkamy królewnę 

dzielnego rycerza 

on na swym rumaku 

świat dla niej przemierza. 

 

A potem wrócimy 

z powrotem do domu 

o naszej wyprawie 

nie mówiąc nikomu. 

 

 

Bożena Forma. 

 


