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Siała baba mak 
Siała baba mak, 
nie wiedziała jak. 
Dziadek wiedział, 

nie powiedział, 
a to było TAK! 

 

Raz i dwa 
Raz i dwa, raz i dwa, 

pewna pani miała psa, 
trzy i cztery, trzy i cztery, 

pies ten dziwne miał maniery. 
Pięć i sześć, pięć i sześć, 

wcale lodów nie chciał jeść. 
Siedem, osiem, siedem, osiem, 

wciąż o kości tylko prosił. 
Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć, 

kto z was kości mu przyniesie? 
Może ja, a może Ty. 

Licz od nowa: raz, dwa, trzy. 

 

Jedzie, jedzie pan, pan 
Jedzie, jedzie pan, pan, 

na koniku sam, sam. 
Za nim jedzie chłop, chłop, 

na koniku hop! hop! 
Jedzie, jedzie ba-ba 
i z konika spa-da! 

 

Dwa aniołki w niebie 
Dwa aniołki w niebie 
piszą list do siebie. 

Piszą, piszą i rachują, 
ile kredek po-trze-bu-ją. 

 

Wyszła kura na podwórze 
Wyszła kura na podwórze, 
spodobało się tam kurze. 
Na podwórzu dużo kurzu, 

piórko, trawka i sadzawka... 
Kamyk, kwiatek i dżdżownica 

- jaka piękna okolica... 
Drapu drap jedną z łap, 
jest robaczek to go cap! 

Drapu drapu łapką w kurzu, 
jak tu pięknie na podwórzu! 

 
 

A-a-a, kotki dwa 
A-a-a, kotki dwa, 

szare, bure obydwa, 
nic nie będą robiły, 
tylko dzieci bawiły. 

 

W pokoiku na stoliku 
W pokoiku na stoliku 

stało mleczko i jajeczko. 
Przyszedł kotek, wypił mleczko 

a ogonkiem stłukł jajeczko. 
Przyszła pani, kotka zbiła, 

a skorupki wyrzuciła. 
Przyszedł tatuś, kotka schował, 

a mamusię pocałował! 
 

Chodź do mamy szybko, szybko 
Chodź do mamy szybko, szybko, 

jesteś mamy małą rybką. 
Umyjemy nosek, nóżki, 

niech zobaczą to kaczuszki. 
Umyjemy mały brzuszek, 

tylko nie bój się kaczuszek. 
Chodź do mamy szybko, szybko, 

jesteś mamy małą rybką. 
Jesteś małą rybką mamy, 

Bo my bardzo się kochamy! 
 

Na wysokiej górze 
Na wysokiej górze 
rosło drzewo duże, 

nazywało się: 
apli papli biten blau. 

Kto tego nie powtórzy, 
ten smacznie będzie spał! 

 

Łyżka, nożyk i śliniaczek 
Łyżka, nożyk i śliniaczek, 

je śniadanie niemowlaczek. 
Na śliniaczku misie siedzą, 
pewnie też śniadanie jedzą. 

 

Tu sroczka kaszkę warzyła 
Tu, tu sroczka kaszkę warzyła, 

ogonek sobie sparzyła... 
Temu dała na miseczkę, 
temu dała na łyżeczkę, 

temu, bo grzecznie prosił, 
temu, bo wodę nosił, 

a temu najmniejszemu nic nie dała, 
tylko ogonkiem zamieszała, 

i frrrr... poleciała 
i TU się schowała! 

 
 

Wpadła gruszka 
Wpadła gruszka do fartuszka 
a za gruszką dwa jabłuszka, 

a śliweczka wpaść nie chciała, 
bo śliweczka niedojrzała! 
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