
W kwietniu śpiewamy: 

Piosenka „Paluszkowy teatrzyk” 
I. Było sobie dziesięć paluszków i bardzo się nudziły.  
Wstyd powiedzieć nawet na uszko… Ciągle się kłóciły! 

Aż ktoś z paluszkowej rodzinki dał pomysł jak się patrzy! 

Zróbmy sobie małe pacynki i będzie teatrzyk! 

Czy każdy paluszek ma już swoją rolę? Czy każdy paluszek chce być dziś aktorem? 

 

Ref.: Zapraszamy na teatrzyk paluszkowy, gdzie wystąpi smok dwugłowy 

i straszydło śmieszne, całe rozczochrane i trzy małpki roześmiane. 

Potem wróżka nam królewnę wyczaruje, a królewna zaraz księcia pocałuje. 

A na koniec mamy dwa malutkie kotki, bo teatrzyk nasz jest słodki. 

 

II. Od tej pory paluszki, gdy tylko się nudziły, wyciągały szybko pacynki i teatr robiły. 

A w teatrze nudy nie było, bo każdy był zajęty, kłótnie znikły, a każdy palec miło uśmiechnięty. 

Czy każdy paluszek ma już swoją rolę? Czy każdy paluszek chce być dziś aktorem? 

 

Ref.: Zapraszamy na teatrzyk… 

 

                              piosenka ,,Czarodziejski koncert” 

(sł. i muz. Krystyna Gowik) 

 

I. Instrumenty już czekają, zaraz będą razem grały, 

wyczarują piękne nutki i zabiorą wszystkie smutki. 

Pan dyrygent już gotowy, chce, by wszystkie go słuchały, 

a nastroje są gorące, zaraz będzie piękny koncert. 

 

Ref.: Patrzą instrumenty na dyrygenta swego, 

bez batuty w jego ręce wszystko będzie do niczego… 

 

II. Smyczki głaszczą struny skrzypiec, ocierają się jak kotki, 

wiolonczela i altówki dają dźwięk jak lizak słodki. 

Z boku harfa i gitara ze strunami do szarpania. 

Wszyscy chcą tu być najlepsi, wszyscy chcą mieć szóstkę z grania. 

Ref… 

 

III. Z tyłu siedzą srebrne flety; gdy w nie dmuchać, pięknie grają. 

Za fletami złote trąbki – trąbią, ile siły mają. 

Saksofony i klarnety tak dmuchają, że o rety! 

Razem z nimi buczy tuba – bardzo duża, bardzo gruba. 

Ref… 

 

IV. A pośrodku wielki, czarny – to fortepian z klawiszami, 

kiedy palce w nie uderzą, płyną dźwięki ponad nami. 

Całkiem z tyłu wielkie bębny dudnią tak, że drży powietrze. 

Jaki wielki, cudny koncert. Grajcie jeszcze, grajcie jeszcze! Ref… 

 

 

 


