
UCZYMY SIĘ – WRZESIEŃ – SŁONECZKA 

 

Piosenka:  

„Biegnę do przedszkola” 

https://www.youtube.com/watch?v=dEzNOXd1-L0 

Choć na niebie słońce 

śpi na białych chmurkach, 

wyskakuję z łóżka, 

jak z dziupli wiewiórka. 

I chociaż wczesna pora, 

ja biegnę do przedszkola. 

I chociaż wczesna pora, 

ja bardzo cieszę się! 

Auta śpią w garażach, 

a ptaszki na drzewach, 

idę do przedszkola 

i wesoło śpiewam. 

I chociaż wczesna pora, 

ja biegnę do przedszkola. 

I chociaż wczesna pora, 

ja bardzo cieszę się! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dEzNOXd1-L0


Piosenka: „Malowała jesień” 

https://www.youtube.com/watch?v=_y4aee0k8zc 

 

1. Malowała jesień w parku wszystkie liście, 

Na brązowo na czerwono, żółto i złociście. 

Lala, lala, la, lala, lala, la   

Na brązowo na czerwono, żółto i złociście. 

 

2. Przyleciała sroczka i usiadła z boku, 

Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół 

Lala, lala, la, lala, lala, la   

Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół 

 

3. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie 

Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie. 

Lala, lala, la, lala, lala, la   

Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie. 

https://www.youtube.com/watch?v=_y4aee0k8zc


 

 

Wiersz  „Pięć zasad przedszkolaka” 

Nasze ręce pomagają, 

gdy przyjaciel jest w potrzebie. 

O porządek w sakli dbają 

dla kolegów i dla siebie. 

Nasze uszy są uważne, 

by usłyszeć mądre słowa. 

Chcemy wiedzieć, co jest ważne, 

a więc hałas niech się schowa. 

Nasze oczy widzą wszystko: 

cyfry, kształty i litery. 

Bez lunety, co jest blisko, 

przez teleskop trzy kratery. 

Nasze usta mówią ładnie, 

tyle słów magicznych znamy. 

Pewnie zaraz każdy zgadnie, 

wyraz, co otwiera bramy. 

Nasze nogi chodzą wolno, 

gdy w pobliżu są przeszkody. 

Idą żwawo drogą polną, 

biegną kiedy są zawody. 

 



Piosenka „Ale jazz” - Sannah 

Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi 

To cappuccino niesłodzone będę fit 

Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił 

Gdzie Romeo był 

Codziennie narzekałam gdzie ten happy end 

Me vibrato chciało dalej się wznieść 

Ja nie pytam już i wiem o co chodzi mu 

A w mej głowie luz 

Oh ale jazz 

Hardkorowo pada deszcz 

Tak na maksa wieje też 

Ja łagodnie uśmiechnięta 

Błyska gdzieś 

Na mej dłoni czuję dreszcz 

Moje oczy błyszczą też 

Ja łagodnie uśmiechnięta 

Hardkorowo pada deszcz 

Ja łagodnie uśmiechnięta 

Jeszcze nie przyszła a o 8 miała być 

Widzę na insta kawkę woli sama pić 

Ale ze mnie dzban teraz szanse ma inny kolo 

Inny kolo 

Oh ale jazz 

Hardkorowo pada deszcz 

Tak na maksa wieje też 

Ja łagodnie uśmiechnięta 

Błyska gdzieś 

Na mej dłoni czuję dreszcz 

Moje oczy błyszczą też 

Ja łagodnie uśmiechnięta 

Hardkorowo pada deszcz 

Ja łagodnie uśmiechnięta 

Oh ale blues 

Nie mam siły się tak czuć 

Dziś poznałem co to chłód 

A ty chodzisz uśmiechnięta 

Błyska gdzieś 

Na mej dłoni czuje dreszcz 

Moje oczy błyszczą też 

Ja łagodnie uśmiechnięta 

Czy ty ty ty ty 

Nie lubisz mnie już 

Hardkorowo pada deszcz 

Ja łagodnie uśmiechnięta 

 


