
PIOSENECZKI "BAJECZKI" – ROZŚPIEWANY CZERWIEC 

Gr. 1 i 2 

 

"Na kolorowe lato" 

1. Przyszło do nas lato, kolorowe lato.  

Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to? 

Będziemy po łące biegać na bosaka. 

Razem z żabką zieloną przez kałuże skakać. 

Ref.: Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to? 

Że będziemy się bawili całe lato. 

2. Przyszło do nas lato, pełne słońca blasku. 

Wybuduję gdzieś nad rzeką zamek z piasku. 

Będziemy motyle gonili po łąkach. 

Policzymy, ile kropek ma biedronka. 

                          

                                            

"Po łące biega lato" 
 

Po łące biega lato 

 Uwija się jak bąk. 

 "Dzień dobry" mówi kwiatom 

 i pieści każdy pąk. 

 

 Ref.: Kto chce się z latem spotkać, 

 Niech idzie z nami tam. 

 Rumianek i stokrotka 

 Pokażą drogę nam. 

 

2. Pomaga lato pszczołom, 

 Na kwiatach też się zna. 

 Uśmiecha się wesoło 

 I w berka z wiatrem gra! 

 

3. Gdy lato jest zmęczone, 

 W szałasie sobie śpi 

 I we śnie gra w zielone,  

bo łąka mu się śni. 

 

 



PIOSENECZKI "BAJECZKI" – ROZŚPIEWANY CZERWIEC 

Gr. 3,4,5 

 

„Coraz bliżej są wakacje” 

Coraz bliżej są wakacje 

i przedszkola czas się kończy, 

już niedługo plecak wezmę, 

nowa czeka już przygoda. 

Ref. Przyszło do nas dzisiaj lato. 

Hej, dzieciaki! Co wy na to? 

Słońce grzeje, woda chłodzi,  
Trochę lodów nie zaszkodzi. x2 

Jeszcze tylko misia schowam, 

sprzątnę farby i pastele. 

Wezmę kapcie, worek, ręcznik 

i pożegnam się z Maciejem. 

Dwa miesiące pełne słońca 

Góry, morze lub jezioro 

Mama kupi mi tornister 

No i będzie witaj szkoło! 

 

„Smak wakacji“ 

1. Lato pachnie wakacjami, 

a wakacje akacjami, 

świeżą trawą i kwiatkami 

z kolorowych łąk. 

Smak wakacji, to smak lata, 

słodkie lody, kwaśne jabłka, 

malinowo – jagodowy 

wakacyjny luz. 

Ref.: Smak wakacji, zapach lata 

wiatr od morza, słońce w Tatrach, 

kolorowy zawrót głowy, 

najpiękniejszy czas.2x 

2. Słońcem pachnie las i woda, 

każdy dzień jest jak przygoda, 

wstać o świcie to nie problem 

gdy wakacje są. 

Najpiękniejszy smak i zapach, 

smak wakacji, zapach lata, 

to wspomnienie i pamiątka 

na ponure dni. 

https://miastodzieci.pl/piosenki/pozegnanie-z-przedszkolem/
https://miastodzieci.pl/czytelnia/najlepsze-noclegi-dla-rodzin-z-dziecmi-nad-morzem-polecane-przez-mamy

