
PIOSENECZKI „BAJECZKI“ – ROZŚPIEWANY STYCZEŃ 

Gr. 1, 2 

 

 

„Bal w przedszkolu“ 

 

1. Bal w przedszkolu dzisiaj,  

wyszły z szafy misie 

i proszą laleczki do miłej poleczki. 

Mała złota trąbka 

Wyskoczyła z kątka. 

Tru tu tu – powiada 

Zatrąbię Wam rada, 

 

 Ref.: Hopsa hopsa, dana dana,  

zabawa udana, 

hopsa hopsa, hola hola, 

poleczka z przedszkola. 

 

2. Wesoły pajacyk, 

kiedy to zobaczył, 

dzwoneczkami brzęknął 

i zatańczył pięknie, 

Piłka w lila kratki 

Wyskoczyła z siatki 

„Choć jestem okrągła, 

tańczyć będę mogła. 
 

 

 

 

Riki-tan dla babci i dziadka 

Riki-tan riki-tiki-tan, dla babuni kwiatki mam 

Riki-tan riki-tiki-tan, dla kochanej babuni kwiatki mam. 

 

Riki-tan riki-tiki-tan, dziadziusiowi buzi dam 

Riki-tan riki-tiki-tan, kochanemu dziadziusiowi buzi dam. 

 

Riki-tan riki-tiki-tan, dla Was miejsce w sercu mam, 

Riki-tan riki-tiki-tan, dla Was miejsce na zawsze w sercu mam! 

 



PIOSENECZKI „BAJECZKI“ – ROZŚPIEWANY STYCZEŃ 

Gr. 3, 4, 5 

 

 

 

"Nowy Rok" 

 
1. Jedna noc, a wiele się zmieniło, 

jedna noc, a roczek nam przybyło, 

jedna noc, tak mija uroczyście, 

jedna noc, Rok Nowy oczywiście. 

 

Ref.: Na na na na na na na 

na na na na na na na.... 

Jedna noc, Rok Nowy oczywiście. 

 

2. Nowy Rok, a Stary do widzenia, 

Nowy Rok, składajmy dziś życzenia,  
Nowy Rok, pozwala wszystkim marzyć, 

Nowy Rok, czy będzie szczęściem darzyć? 

 

Ref.: Na na na na......... 

 

 

„Kto to taki?” muz. i sł. K. Zaniat 

 
Kto to taki Kto to taki?  

Kto pomysłów tysiąc ma?  

Kto to taki? Kto to taki?  

Kto historię świata zna?  

Kto to taki? Kto to taki?  

Z kim pierogi mogę gnieść?  

 

To pytanie moi mili  

niepotrzebne dzisiaj jest!  

 

To Babcia i Dziadek  

i to nie jest przypadek,  

że w serduszku chowam dla nich  

miejsca tyle jak stąd do gwiazd!  

 

To Babcia i Dziadek  

i to nie jest przypadek,  

że dziś powiem po raz setny  

kocham was!!!  

 

Kto to taki? Kto to taki?  

Kto ma zawsze dla mnie czas?  

Kto to taki? kto to taki?  

Kto zabawą zajmie nas?  

Kto to taki? Kto to taki?  

Kto warkocze umie pleść?  

 

To pytanie moi mili  

niepotrzebne dzisiaj jest! 


