
Piosenka  „Witaminki” 

Spójrzcie na Jasia, co za chudzina,  

Słaby, mizerny, ponura mina,  

A inni chłopcy silni jak słonie,  

Każdy gra w piłkę lepiej niż Boniek.  

 

Dlaczego Jasio wciąż mizernieje?  

Bo to głuptasek i witamin nie je!  

 

Witaminki, witaminki,  

Dla chłopczyka i dziewczynki,  

Wszyscy mamy dziarskie minki,  

Bo zjadamy witaminki.  

 

Wiśnie i śliwki, ruda marchewka,  

Gruszka, pietruszka i kalarepka,  

Kwaśne porzeczki, słodkie maliny,  

To wszystko właśnie są witaminy.  

 

Kto chce być silny i zdrowy jak ryba,  

Musi owoce jeść i warzywa!  

 

Witaminki, witaminki, … 

 

Mniam! Mniam! 

 

Wiersz „ W wiejskiej zagrodzie” 

 

W chlewiku mieszka świnka, co ryjkiem trąca drzwi 

Ja mówię jej dzień dobry, a ona kwi, kwi, kwi  

 

N podwórku szczeniak mały, podnosi wielki gwałt 

ja mówię mu dzień dobry, a on hau, hau, hau  

 

Na łące stoi krówka, śniadanie właśnie je tu 

ja mówię jej dzień dobry, a ona mu, mu, mu  

 

W kurniku są kokoszki, co jajek mają sto 

ja mówię im dzień dobry, a one ko, ko, ko,  

 

A w stajni stoi koń, co piękną grzywę ma 

ja mówię mu dzień dobry, a on iha, iha, iha  

 

Jest także stary kogut, co ma dużo wdzięku i szyku  

ja mówię mu dzień dobry, a on kukuryku. 

 



 

Piosenka „ Świat w naszych rękach” 

 

1. Ci co lubią segregację 

Otóż oni mają rację 

Gdy w osobne pojemniki 

Lecą papier, szkło, plastiki 

Ref.: Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

2. A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

Ref.: Cały świat … 

3. Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 

Żeby jutro dobrze żyć 

Ref.: Cały świat … 

  

Wiersz „ Katechizm polskiego dziecka” 

— Kto ty jesteś? 

    — Polak mały. 

— Jaki znak twój? 

    — Orzeł biały. 

— Gdzie ty mieszkasz? 

    — Między swemi. 

— W jakim kraju? 

    — W polskiej ziemi. 

— Czym ta ziemia? 

    — Mą Ojczyzną. 

— Czym zdobyta? 

    — Krwią i blizną. 

— Czy ją kochasz? 

    — Kocham szczerze. 

— A w co wierzysz? 

    — W Polskę wierzę. 

— Coś ty dla niej? 

    — Wdzięczne dziecię. 

— Coś jej winien? 

    — Oddać życie. 

 


