
„Motyle” 
Wiersz: 
Agnieszka Frączek „Śnieżek”: 
 
Patrzcie! Patrzcie! Śnieżek pada! 
Miękki niczym marmolada. 
W parku, w lesie, za kołnierzem - 
Wszędzie biało. Wszędzie śnieżek! 
  
Hopla! Hopla! Pędzą sanki! 
Pędzą dzieci i bałwanki, 
gawron ślizga się na łyżwach,  
mops śnieżkami rzuca w wyżła! 
 
Hopsa! Z górki na pazurki! 
Wkoło tańczą śnieżne chmurki, 
miś polarny mknie na nartach, 
kręci młynki, robi salta... 
 
Turli! W śniegu się turlamy! 
Wyglądamy jak bałwany, 
mnie aż nos się zaczerwienił... 
O! W marchewkę się przemienił! 
 
To ci heca... Ale co tam! 
Kto by nosem się kłopotał? 
Przecież z nieba śnieżek pada 
miękki niczym marmolada! 
 
 
Piosenka: 
„Szycie” 
Mam materiał w kwiatki, mam też sznur korali 
Uszyję ubranie dla mej nowej lali 2x 
Więc igła w ruch i długa nić, ja także potrafię szyć 
Guzików jeszcze kilka mam, jak ładnie szyję pokażę wam. 
 
Mam także nożyczki, wytnę nimi koło 
Dla mej lali Ani na spódniczkę nową 2x 
Więc igła w ruch i długa nić, ja także potrafię szyć 
Guzików jeszcze kilka mam, jak ładnie szyję pokażę wam. 
 
Przełożę przez igłę długą, białą nitkę 
Prześliczna bluzeczka będzie już za chwilkę 2x 
Więc igła w ruch i długa nić, ja także potrafię szyć 
Guzików jeszcze kilka mam, jak ładnie szyję pokażę wam. 
 
 
 
 



Piosenki i wiersze – Rybki luty 
„Witaminki” Fasolki  
Spójrzcie na Franka, co za chudzina,  
słaby, mizerny, ponura mina,  
a inny chłopcy silni jak słonie,  
każdy gra w piłkę lepiej niż Boniek.  
 
mówione: dlaczego Franek wciąż mizernieje,  
bo to głuptasek, witamin nie je  
 
ref.: Witaminki witaminki,  
dla chłopczyka i dziewczyki,  
wszyscy mamy dziarskie minki,  
bo zjadamy witaminki.  
 
Wiśnie i śliwki, ruda marchewka,  
grusza pietruszka i kalarepka,  
smaczne porzeczki, słodkie maliny,  
to wszystko właśnie są witaminy.  
 
"Kto chce być silny zdrowy jak ryba, 
musi owoce jeść i warzywa".  
 
MNIAM! MNIAM 
 
„Części ciała” B. Forma  
Mamy głowę, na niej uszy 

więc wszyscy słuchamy. 

Mamy oczy do patrzenia 

i nos, którym wąchamy. 

 

Mamy ręce i paluszki, 

wszyscy mamy miękkie brzuszki. 

Są też nogi i kolana, 

no i stopki do biegania. 

 

Wszystkie części ciała znamy, 

więc zabawę zaczynamy. 
 
„Buty chcą iść na przechadzkę” 
Wiersz – Dorota Gellner 

Buty chcą iść na przechadzkę. 
Buty namawiają czapkę. 
Czapka kurtkę, kurtka szalik – 
Wszyscy się pozamawiali. 
Pogadali jeszcze z Jackiem 
I już poszli na przechadzkę. 
 
] 
 



ZATAŃCZYŁY WITAMINY -PIOSENKA 
Zatańczyła marchew z jabłkiem 
Burak z cytrynami 
Z ziemniakami kiwi tańczy 
Seler z malinami 
 
Hej hej hop 
Na wesołe miny  
Hej hej hop 
zatańczyły witaminy 
Już wesołe mają miny. 
 
Zatańczyła z ananasem dynia zachwycona 
Z kalafiorem tańczy gruszka 
Z pomidorem winogrona 
 
Hej hej hop 
Na wesołe miny  
Hej hej hop 
zatańczyły witaminy 
Już wesołe mają miny. 
 
zatańczyły witaminy 
Owoce radosne 
zatańczyły witaminy 
Słońce woła wiosnę 
 
Hej hej hop 
Na wesołe miny  
Hej hej hop 
zatańczyły witaminy 
zatańczyły witaminy 
zatańczyły witaminy 
zatańczyły witaminy 
zatańczyły witaminy 
 
 
 
 
Five little ducks -piosenka 
 
Five little ducks 
Went out one day 
Over the hill and far away 
Mother duck said 
"Quack, quack, quack, quack." 
But only four little ducks came back. 
 
Four little ducks 
Went out one day 



Over the hill and far away 
Mother duck said 
"Quack, quack, quack, quack." 
But only three little ducks came back. 
 
Three little ducks 
Went out one day 
Over the hill and far away 
Mother duck said 
"Quack, quack, quack, quack." 
But only two little ducks came back. 
 
Two little ducks 
Went out one day 
Over the hill and far away 
Mother duck said 
"Quack, quack, quack, quack." 
But only one little duck came back. 
 
One little duck 
Went out one day 
Over the hill and far away 
Mother duck said 
"Quack, quack, quack, quack." 
But none of the five little ducks came back. 
 
Sad mother duck 
Went out one day 
Over the hill and far away 
The sad mother duck said 
"Quack, quack, quack." 
And all of the five little ducks came back.  
 
 
 
 
 

Wiersz B. Lewandowskiej  „ Na zdrowie” 
 
Doktor rybka niech nam powie 
Jak należy dbać o zdrowie! 
 
Kto chce prosty być jak trzcina, 
Gimnastyką dzień zaczyna! 
 
Całe ciało myje co dzień 
Pod prysznicem, w czystej wodzie. 
 
Wie, że zęby białe czyste 
Lubią szczotkę i dentystę! 



 
Pije mleko, wie, że zdrowo 
Chrupać marchew na surowo. 
 
Kiedy kicha czysta chustka 
Dobrze mu zasłania usta. 
 
Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka 
Na obrazku bez zarazków. 
 
Rób tak samo, bo chcesz chyba 
Tak zdrowy być jak ryba. 

 
 
I ride my little bike - rymowanka 
I ride my little bike, 
When I see a green light. 
When red is at the top, 
I know that I must stop. 
 
Fikający zuch 
sł. A Galica, muz. T Pabisiak 
 
I. 
Gimnastykuj się codziennie. 
Zobacz jakie to przyjemne. 
 
Ref.: W zdrowym ciele, zdrowy duch, 
Pokaż, jaki z ciebie zuch. 
 
II. 
Raz przysiady, raz podskoki. 
Ręce w górę lub na boki. 
 
Ref.: W zdrowym… 
 
III. 
Mocne nogi, plecy proste. 
Raz fikołek, a raz mostek. 
 
Ref.: W zdrowym… 
 
 
 
 


