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Ślimak 
Ślimak, ślimak, wystaw rogi, 

dam ci sera na pierogi, 
jak nie sera, to kapusty 

- od kapusty będziesz tłusty. 
 

Tańcowały dwa Michały 
Tańcowały dwa Michały 
jeden duży, drugi mały. 

Jak ten duży zaczął krążyć, 
to ten mały nie mógł zdążyć! 

 

Idzie rak 
Idzie rak, idzie rak 

czasem naprzód, czasem wspak. 
Idzie rak, nieborak 

jak uszczypnie, będzie znak! 
 

Na górze róże 
Na górze róże, 
na dole fiołki, 

my się kochamy 
jak dwa aniołki! 

 

Policzymy 
Policzymy, co sie ma: 

mam dwie ręce, łokcie dwa, 
dwa kolanka, nogi dwie 

- wszystko pięknie zgadza się. 
Dwoje uszu, oczka dwa, 

no i buzię też się ma. 
A ponieważ buzia je, 

chciałbym buzie też mieć dwie! 
 

Idzie myszka 
Idzie myszka do braciszka. 
Tu zajrzała, tu wskoczyła, 

a na koniec TAM się skryła! 
 

Dalej dzieci 
Dalej dzieci, dalej z drogi, 
bo tu pędzi pociąg srogi, 

leci, pędzi, ile tchu, 
już przyleciał, już jest tu! 

 

Przez tropiki 
Przez tropiki, przez pustynię, 

toczył zając wielką dynię. 
Toczył, toczył dynię w dół, 

pękła dynia mu na pół! 
Pestki z niej się wysypały, 

więc je zbierał przez dzień cały. 
Raz, dwa trzy! Raz, dwa, trzy! 

Ile pestek zbierzesz ty? 
 

Idzie pani 
Idzie pani tup tup tup 

dziadek z laską stuk stuk stuk 
skacze dziecko hop hop hop 

żaba robi dłuuugi skok! 
Wieje wietrzyk fiu fiu fiu 

kropi deszczyk puk puk puk 
deszcz ze śniegiem chlup chlup chlup 

a grad w szyby łup łup łup! 
Świeci słonko, wieje wietrzyk 

pada deszczyk... 
czujesz dreszczyk? 

 

Pieje kogut 
Pieje kogut: KUKURYKU, 

wstawaj mały mój chłopczyku! 
Chłopczyk rano się obudził, 

patrzy, ile wkoło ludzi. 
Dziękuję ci koguciku 

za to Twoje KUKURYKU. 
 

Idzie kominiarz 
Idzie kominiarz 

po drabinie 
fiku miku 

już w kominie! 
 
 

Mam trzy latka 
Mam trzy latka, trzy i pół, 
sięgam głową ponad stół, 

mam fartuszek z muchomorkiem, 
do przedszkola chodzę z workiem. 

Umiem pantofelki zmieniać, 
rączki myję do jedzenia, 

ładnie żegnam się i witam, 
tańczę kiedy gra muzyka. 

Umiem wierszyk o koteczku, 
o tchórzliwym koziołeczku 
i o piesku, co był w polu 

nauczyłam się w przedszkolu. 
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