
ŻABKI – grupa II 

 

 „Zając malowany” 

Na kubeczku z porcelany 

mieszka zając malowany. 

Kiedy tylko się poruszy 

to w herbacie moczy uszy. 

Mówię Wam, mówię Wam, 

co ja z tym zającem mam. 

 

Siedzi zając na kubeczku, 

lewą nogę moczy w mleczku. 

Ale mleczko nie dla niego 

on by wolał coś innego. 

Mówię Wam, mówię Wam, 

co ja z tym zającem mam. 

 

Wytarł zając mokre uszy, 

zrobił cztery wielkie susy. 

Usiadł w lesie na polanie 

co ja teraz powiem mamie? 

Co ja teraz powiem? Co? No co? 

 

„Stary Donald” 

Stary Donald farmę miał ija ija o 

Na niej kury hodował ija ija o 

Koko tu koko tam 

Wszędzie koko tu i tam 

Stary Donald farmę miał ija ija o 



Na niej kaczki hodował ija ija o 

Kwa, kwa tu kwa, kwa tam 

Wszędzie kwa, kwa tui tam 

 

Stary Donald farmę miał ija ija o 

Na niej gęsi hodował ija ija o 

Gę gę tu gę gę tam 

Wszędzie gę gę tu i tam 

 

Stary Donald farmę miał ija ija o 

Na niej indyki hodował ija ija o 

Gul gul tu gul gul tam 

Wszędzie gul gul tu i tam 

 

„Szczotka, pasta!” 

Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda, 

Tak się zaczyna wielka przygoda. 

Myję zęby bo wiem dobrze o tym, 

Ten kto nie myje ten ma kłopoty. 

Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć. 

Ref.: 

Szczotko, szczotko, hej szczoteczko ooo, 

Zatańcz ze mną, tańcz w kółeczko ooo, 

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo ooo, 

Po jedzeniu kręć nią żwawo ooo. 

 

Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć. 

 

 

 

 



„Wstawaj, to już wiosna” 

Wiosna 2x hejże ho 

 

Wiosna się budzi zima zasypia 

Bo w domu czterech pór roku  

Jedno jest łóżko jedna poduszka  

I jeden kubek do soku 

Gdy wiosna rześka zerwie się z łóżka 

I słońce wplecie we włosy 

Zima swą głowę wtuli w poduszkę 

I zamknie zmęczone oczy 

 

Wiosna hej, hej hejże ho 

Zielonym skrzydłem da ci w nos 

Wiosna hej, hej hejże ho 

Zapuka w serce czy jest tam ktoś 

Obudzi kotki na gałązkach 

Krokusy na tatrzańskich łąkach 

Zasyłka mała gdzieś spod Krosna  

Usłyszy wstawaj, wstawaj to już 

Wiosna 2x hejże ho 

Wstawaj 2x to już wiosna 

Wiosna 2x hejże ho 

Wstawaj 2x to już wiosna 

 

A zima będzie sobie już spała 

Choć wokół będzie wiosennie 

Bo z tego słowa zrozumie ona 

 

Jedynie senny sennie 

A wiosna w sercach ogień rozpali 



I skończy misję skrzydlatą 

I wtedy do nas z długiej podróży 

Powróci stęsknione lato 

 

Wiosna hej, hej hejże ho 

Zielonym skrzydłem da ci w nos 

Wiosna hej, hej hejże ho 

Zapuka w serce czy jest tam ktoś 

Obudzi kotki na gałązkach 

Krokusy na tatrzańskich łąkach 

Zasyłka mała gdzieś spod Krosna  

Usłyszy wstawaj, wstawaj 

 

Wiosna 2x hejże ho 

Zielonym skrzydłem da ci w nos 

Wiosna 2x hejże ho 

Zapuka w serce czy jest tam ktoś 

Wiosna 2x hejże ho 

Wstawaj 2x to już wiosna 

Wiosna 2x hejże ho 

Wstawaj 2x to już wiosna 

Wiosna 2x hejże ho 

 


