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W Karnawale (D.Gellner, E. Jakubowska) 

1. W karnawale, w karnawale 

 nie siedzimy w domu wcale. 

 Przymierzamy wstążki, szale,  

wybieramy się na bale. 

 

 Ref. Kolorową maskę weź, 

 baw się z nami jeśli chcesz. 2x  

 

2. W karnawale, w karnawale  

przystrojone wszystkie sale.  

Dookoła przebierańcy, 

 każdy skacze, każdy tańczy.  

 

Ref. Kolorową maskę weź...   

 

 
"Bal w przedszkolu", sł. Lucyna Krzemieniecka muz. Franciszka Leszczyńska 

 
 
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". 
 
Ref: Hopsa .... 
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„Idzie luty, kuj buty” – Taniec Tupaniec  
 

1. Przyszedł grudzień po grudzie 
Przemknął styczeń po lodzie, 
Idzie luty, kuj buty! 
Luty w śniegu i w mrozie! 
Idzie luty, hop sa sa 
Krokiem skocznym tanecznym 
Krzesze iskry z obcasa 
Chucha mroźnym powietrzem! 
 
Ref. Idzie luty, kuj buty! 
       Podkuj buty kolego 
       To cię luty nauczy 
       Tańca tupanego! 
       Stuku – stuk – stuk, kuj buty, 
       Tupu – tup – tup, kolego, 
       To cię luty nauczy tańca tupanego! 
 

2. Stoją ludzie od rana 
Jak śniegowe bałwany, 
Na przystankach i w bramach 
Brzmi już taniec tupany! 
A kto stoi w bezruchu. 
W dłonie chucha i dmucha 
 

„Przedszkolna Dyskoteka” 

 

Ref: Tany, tany, tany, tany, tany, tany! 
Tańczy z nami miś kochany 
Tańczy z nami miś kochany 
Tany, tany, tany, tany, tany, tany! 
Tany, tany zatańcz z nami też! 

1. Dziś w przedszkolu dyskoteka 
Każdy na nią długo czekał 
Dziś w przedszkolu dyskoteka 
I bawimy się! 

Ref: Tany, tany, tany… 

2. Tańczą wszystkie przedszkolaki 
I dziewczyny i chłopaki 
Tańczą wszystkie przedszkolaki 
Dyskoteka jest! 



 
 


