
 

 

 

 



 

 

 

 

LATO I DZIECI 

Lato do nas idzie,  

Zatrzyma się w lesie. 

Jagody i poziomki 

W dużym koszu niesie. 

Słoneczka promienie 

Rozrzuca dokoła. 

- Chodźcie się pobawić! 

Głośno do nas woła. 

Nad morze i w góry 

Chce pojechać z nami. 

Wie, że miło spędzi czas 

Ze wszystkimi dzieciakami. 

 

 

 

 

 

 



 

LATO, LATO 

Lato, lato, lato czeka 

Razem z latem czeka rzeka 

Razem z rzeką czeka las 

A tam ciągle nie ma nas. 

Lato, lato, nie płacz czasem 

Czekaj z rzeką, czekaj z lasem 

W lesie schowaj dla nas chłodny cień 

Przyjedziemy lada dzień. 

Już za parę dni, za dni parę 

Weźmiesz plecak swój i gitarę 

Pożegnania kilka słów 

Pitagoras bądźcie zdrów 

Do widzenia wan canto, cantare.  

Lato, lato, mieszka w drzewach 

Lato, lato, w ptakach śpiewa 

Słońcu karze odkryć twarz 

Lato, lato, jak się masz? 

Lato, lato dam ci różę 

Lato, lato, zostań dłużej 

Zamiast się po krajach włóczyć stu 

Lato, lato, zostań tu! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TATO JUŻ LATO 

1.Gdy ciepły dzień,  

To nawet leń na spacer chciałby iść 

Już pora wstać i pobiec w świat 

A tata jeszcze śpi 

Chcę lody jeść, na drzewo wejść 

I z góry patrzeć w dół 

Zeskoczyć w piach 

I chociaż raz przeskoczyć z tatą rów. 

Ref. Tato już lato  

Będziemy znów jeść lody, 

Tato już lato 

Kup bilet do przygody, 

Tato już lato 

Będziemy boso chodzić, 

Tato już lato 

Już brodę zgolić czas. 

2.Gdy ciepły dzień, popływać chcę 

Przez słomkę wodę pić 

Na piasku spać i trawę rwać 

Do lasu z tatą iść 

Maliny jeść, jagody też 

W kałuży szukać żab 

Tu rośnie grzyb, tam ślimak śpi 

Na głowę chrabąszcz spadł. 

Ref. Tato już lato... 

 

 



 

 

NIECH ŻYJĄ WAKACJE 

Niech żyją wakacje, 

Niech żyje pole i las, 

I niebo, i słońce, 

Wolny, swobodny czas. 

Pojedzie z nami piłka, i kajak, i skakanka, 

będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka. 

Gorące, złote słoće na czarno nas opali, 

W srebrzystej, bystrej wodzie będziemy się kąpali. 

Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las, 

I niebo, i słońce, i wolny swobodny czas. 

 

 

 

 

 

 



 

NA PLAŻY 

Na plaży - na plaży fajnie jest 4x.                                        
Na plaży jest wesoło 

Bo można kopać dołek 

I wszędzie dużo piasku 
I pisku oraz wrzasku 

A blisko brzegu fale  
Zwijają się w spirale 
I mają białe grzywki 

Pod nimi płyną rybki 
Ref. Choć meduza parzy 

To fajnie jest na plaży,  

Bo wszędzie dużo wody 

A jeszcze więcej jodu 

Tacy co się boją 

Na brzegu grzecznie stoją 

A inni lody jedzą  

I w koszach tylko siedzą. 

Na plaży - na plaży fajnie jest 

Na plaży - na plaży fajnie jest 

Na piasku siedzą szkraby 

Po dnie pełzają kraby  

Rekiny i węgorze 

Pływają także w morzu 

Mama się opala 

O brzegi biją fale  

A tata w kąpielówkach 

Rozwiązać chce krzyżówkę.  

Ref. Choć meduza parzy... 

Na plaży - na plaży fajnie jest 4x.  

Najlepsze jest huśtanie 

Skakanie w morskiej pianie  

Bo fale robią wielki huk 

I chcą cię zwalić z nóg  

A jeszcze inni wolą 

Przechadzać się po molo,  

bo na wakacje każdy wie  

Nad morze jedzie się.  

Ref. Choć meduza parzy... 

 



 

OPALAMY BRZUSZKI I 
PLECY 

Opalamy nad morzem,  

opalamy brzuszki,  

A jak brzuszki opalimy,  

to się odwrócimy.  

Opalamy nad morzem,  

opalamy plecy,  

A jak plecy opalimy,  

to się odwrócimy. 

 

 

 

 



 

 

 

 

WYCIECZKA 

Kiedy słonko jasno świeci  

Na wycieczkę idą dzieci  

Idę ja, idziesz ty, kaczki, koty, kury, psy  

Kaczka: kwa, kwa, kwa  

kotek: miau  

Kurka: ko, ko, ko  

A piesek: hau. 

 

 

MARSZ 

Czy gotowe nogi do dalekiej drogi?  

Marsz, marsz, maszeruję wkoło.  

Marsz, marsz, bardzo mi wesoło,  

Marsz, marsz nogi mnie słuchają  

Nagle stop - odpoczywają  

Liczymy do czterech: raz, dwa, trzy, cztery  

Czy gotowe nogi do dalekiej drogi? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

JAGÓDKI 

Jesteśmy jagódki, czarne jagódki, 

Mieszkamy w lasach zielonych, zielonych, 

Oczka mamy czarne, buźki granatowe, 

A sukienki są zielone i seledynowe. 

Ref. A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi, 

Idziemy na jagody, na jagody, 

A nasze czarne serca, czarne serca, 

Biją nam radośnie bum tarara bum. 2x 

Jesteśmy jagódki, leśne jagódki, 

Mieszkamy w lasach zielonych, zielonych, 

Noski mamy śmieszne, rączki granatowe, 

A czapeczki też nosimy, kiedy zimno w głowę. 

Ref. A kiedy dzień nadchodzi... 
 

 

 

 


