
 

          

 

 

 

 

 

 

 



„MAŁE, CZERWONE JABŁUSZKO”                                                                                

 

1. Małe czerwone jabłuszko, 

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 

Ref. Za rączki się trzymają 

I w koło obracają. (Bis) 

2. Małe czerwone jabłuszko, 

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 

Ref. Jabłuszko podskakuje 

A gruszka przytupuje. (bis) 

3. Małe czerwone jabłuszko, 

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 

Ref. W rączki klaszcze jabłuszko 

Razem z dojrzałą gruszką. (bis) 

4. Małe czerwone jabłuszko, 

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 

Ref. Biegną sobie dookoła, 

Jabłuszko gruszkę woła.(bis) 

 

„SPADŁA GRUSZKA” 

Spadła gruszka do fartuszka 

A za gruszką dwa jabłuszka 

A śliweczka spaść nie chciała 

Bo śliweczka niedojrzała. 

                

 

 

 

                                                                                                                                                              



 

                                                       
 

„GRZYBEK TU, GRZYBEK TAM”   

1. Grzybek tu, grzybek tam 

Ty go nie znasz! Ja go znam! 

Tu borowik kłania się, 

muchomora nie bierz, nie! 

2. Grzybek tu, grzybek tam. 

Pełen koszyk grzybów mam. 

Żegnaj lesie miły nasz, 

do żłobeczka wracać czas. 

 

 

                                          

 

 



 

 

„ZŁA POGODA” 

Zła pogoda, kapie woda, 

kapie z nieba, kap, kap, kap. 

A w kaloszach do przedszkola 

idą dzieci, chlap, chlap, chlap! 

Kap, kap, kap, 

kap, kap kap, 

idą dzieci, 

chlap, chlap, chlap! 

Kap, kap, kap, 

kap, kap kap, 

idą dzieci, 

chlap, chlap, chlap! 

 

                                                                 



 

„KOLOROWE LISTKI”                
 

 
 
 

 

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały. 

Kolorowe listki na wietrze szumiały.  

Szu, szu, szu, szumiały wesoło. 

Szu, szu, szu, wirowały w koło. 

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły. 

Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły. 

Hop, hop, hop, tak sobie skakały. 

Hop, hop, hop, w koło wirowały. 

Kolorowe listki spadły już na trawę. 

Kolorowe listki skończyły zabawę. 

Cicho, sza, listki zasypiają. 

Cicho, sza, oczka zamykają. 
 

 



 

„OLA I LIŚCIE”  

Poszła Ola na spacerek,  

na słoneczko i wiaterek, 

A tu lecą jej na głowę  

liście złote i brązowe. 

A tu lecą jej na głowę  

liście złote i brązowe. 

Myśli Ola liści tyle,  

Bukiet zrobię z nich za chwilę. 

La, la, la ,la ,la, la, la, la,  

la, la, la, la, la, la, la, la. 

 

 



      „JEŻYK” 

Idzie jeżyk przez lasek 

tup, tup, tup nóżkami. 

Uważajcie dzieciaki  

kłuje on kolcami. 

Ref: Oj, oj, tak, tak, tak 

Jeżyk ostre kolce ma, 

Oj, oj, tak, tak, tak 

Takie jeżyk kolce ma. 

Zbiera on listeczki, 

zbiera je na zimę, 

A jak przyjdą mrozy  

będzie miał pierzynę. 

Ref: Oj, oj, tak, tak, tak.... 

          

                                                                                                            



                                                  

„IDZIE JESIEŃ” 

Idzie łąką, idzie polem 

pod złocistym parasolem . 

Gdy go zamknie – słońce świeci. 

Gdy otworzy - pada deszcz. 

Kto to taki ? Czy już wiecie ? 

Tak to właśnie jesień jest. 
 

                                                       

 

 

„JESIENNA RYMOWANKA” 

Deszczyk pada kap-kap-kap 

Z nieba leci ka-pu-kap 

Po kałużach tup-tup-tup 
Idą dzieci chlup-chlup-chlup 

 



                                                   
    

„KOLCZASTY JEŻYK”  

 

To jest jeżyk. 

Mały jeżyk. 

Jeżyk z kolców ma kołnierzyk. 

Z kolców płaszczyk, 

z kolców szalik,  

tylko nosek jak koralik. 

 

 

 

„ZBIERAMY KASZTANY” 
 

 
 

Zbieramy kasztany 

Robimy w nich dziurki 

A potem je można 

Nawlekać na sznurki. 

Tak robi się piękny 

Naszyjnik z korali. 

Kasztany, kasztany 

Będziemy zbierali. 



                                                           

 

„WIEWIÓRECZKA” 

Wiewióreczka ruda 

Oczkiem do nas mruga 

Damy jej orzechy 

Może przyjdzie tutaj. 

Ma rudy ogonek, 

Oczka jak węgielki, 

A na uszach smieszne 

Czerwone pędzelki. 

 

 

 



                      

                             

 

„OGÓREK” 

Wesoło jesienią w ogródku na grządce, 

tu ruda marchewka, tam strączek. 

Tu dynia jak słońce, tam główka sałaty,  

a w kącie ogórek wąsaty. 

Ref.: Ogórek, ogórek, ogórek,  

zielony ma garniturek  

i czapkę, i sandały,  

zielony, zielony jest cały. 

 Czasami jesienią na grządce w ogrodzie  

deszczowa pogoda przychodzi. 

Parasol ma w ręku, konewkę ma z chmurki  

i deszczem podlewa ogórki... 

Ref.: Ogórek, ogórek... 

 

 

 



 

 

 

„JESIENNA ORKIESTRA” 

 

1.Na polanie, w lesie, już pożółkła trawa, 

zaraz się rozpocznie jesienna zabawa. 

Zając dmucha w trąbę, miś na flecie gra, 

mały jeżyk podśpiewuje: bum tra – ra – ra – ra. 

2.Wiewióreczka ruda wielki bęben trzyma, 

pod gałęzią sosny głową kiwa ślimak. 

Poszła jesień w taniec, wiatr na liściach gra, 

mały jeżyk podśpiewuje: bum tra – ra – ra – ra. 

 


