
Drodzy Rodzice
Bardzo prosimy o utrwalanie wierszy i piosenek, 

których dzieci uczyły się w przedszkolu podczas przygotowań 
do PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA „ŻABKĘ”.

Dziękujemy

WIERSZYKI

Wiersz: „WESOŁA GROMADKA”

Trzy- i czterolatki 
to są dzieci z tej gromadki, 
co wierszyki recytują 
i piosenki wyśpiewują. 
Skaczą pięknie jak piłeczki. 
Buzie mają jak laleczki. 
Ładne prace wykonują, 
wycinają i malują.
Instrumenty różne znają,
bardzo pięknie na nich grają.

Wiersz: „PRZEDSZKOLACZEK”

Przedszkolaczek dobrze wie, 
jak ma w grupie bawić się,
lalką, piłką czy klockami,
zawsze zgodnie z kolegami.

Przedszkolaczek nie narzeka, 
na swą kolej grzecznie czeka,
chociaż czasem ktoś się krzywi, 
wszyscy muszą być cierpliwi.

Przedszkolaczek zuch nie lada, 
po zabawie sam układa
auta, misie w równym rządku, 
bo nie boi się porządku.
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Wiersz: „JESTEM GRZECZNYM PRZEDSZKOLAKIEM”

Jestem grzecznym przedszkolakiem, 
który śpiewa, tańczy sam. 
Nie grymaszę i nie płaczę, 
i wesołą minę mam.

Wiersz: „MY JESTEŚMY ŻABKI MAŁE”

My jesteśmy żabki małe rozbrykane i zuchwałe.
My skaczemy, rozrabiamy, rechoczemy i kumkamy.
Czasem pani ma nas dość, gdy zrobimy coś na złość.
Grzeczni potrafimy być, wtedy da się z nami żyć.

Wiersz: „ŻABKI LUBIĄ ZABAWĘ”

W ogródku czy nad zielonym stawem, 
żabki lubią wesołą zabawę.
Rechoczą, tańczą, kumkają, skaczą, 
dopóki bociana nie zobaczą.

Wiersz dla Pani Dyrektor

Panią Dyrektor tu zapraszamy, 
dla Pani specjalne zadanie mamy. 
Chcemy poprosić o pasowanie, 
niech każdy „Żabką” prawdziwą zostanie.

Źródło wierszy: zbiory własne
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PIOSENKI

„MY SĄ ŻABKI” (śpiewamy a capella)
Popularna piosenka dla dzieci

1) My są żabki, my są żabki, my nie mamy nic takiego. 
Jedna łapka, druga łapka, skrzydełka żadnego.

Ref.: Uła kła kła, uła kła kła, 
uła uła uła kła kła.

2) Jemy muszki i komary, lubimy się wodą chlapać. 
Czasem w błocie się chowamy, by nas nie mógł bociek złapać.

Ref.: Uła kła kła, uła kła kła, 
uła uła uła kła kła.

„ŻABIE TANGO”
Beata Wapińska, zbiór piosenek „Maszeruje wiosna”

Ref.: Kum, kum, kum, kum,
kum, kuma, kum, kum.  

1) Oto jest, proszę państwa, kapela, 
która nad stawem gra co niedziela. 
Kiedy wieczorem zachodzi słońce, 
żabia orkiestra zaczyna koncert.

Ref.: Kum, kum, kum, kum,
kum, kuma, kum, kum.  

2) Dźwięczą klarnety, fagoty, flety, 
puzony czasem hukają basem. 
Nad rzeką czystą, nad srebrną rzeką, 
żabia piosenka płynie daleko.

Ref.: Kum, kum, kum, kum,
kum, kuma, kum, kum.  
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„BYŁA SOBIE ŻABKA MAŁA”
WSiP, „Przygoda z uśmiechem”, Czterolatek CD2

1) Była sobie żabka mała. 
RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-KUM,
która mamy nie słuchała. 
RE-RE, KUM-KUM, bęc.

Na spacery wychodziła 
RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-KUM,
innym żabkom się dziwiła.
RE-RE, KUM-KUM, bęc.

2) Zjadła żabka 7 muszek
RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-KUM,
i na trawie kładzie brzuszek
RE-RE, KUM-KUM, bęc. 

Przyszedł bocian niespodzianie
RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-KUM,
połknął żabkę na śniadanie 
RE-RE, KUM-KUM, bęc. 

3) Teraz wszystkie żabki płaczą
RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-KUM, 
że jej więcej nie zobaczą
RE-RE, KUM-KUM, bęc.

Tej piosenki morał znamy
RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-KUM,
trzeba zawsze słuchać mamy
RE-RE, KUM-KUM, bęc.
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„DWÓM TAŃCZYĆ SIĘ ZACHCIAŁO” 
WSiP, „Tropiciele”, Czterolatek CD2

Dwóm tańczyć się zachciało, zachciało, zachciało, 
lecz im się nie udało, fari, fari, faro.

Kłócili się ze sobą, ze sobą, ze sobą, 
ja nie chcę tańczyć z tobą, fari, fari, faro.

Poszukam więc innego, innego, innego, 
do tańca zdolniejszego, fari, fari, faro.

„JESTEŚMY ŻABY” (tylko zwrotka o żabkach)
Klanza, „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”

https://chomikuj.pl/chybol11/PRZEDSZKOLE/WIOSNA/
Piosenka+dla+dzieci+Jeste*c5*9bmy+*c5*bcaby+aby*2c+aby,5383322596.mp3(audio)

Jesteśmy żaby aby aby
Jesteśmy mokre okre okre
Mieszkamy w błocie ocie ocie
I się chowamy, gdy jest bociek.

Jesteśmy żaby aby aby
Jesteśmy mokre okre okre
Zjadamy muchy uchy uchy
I mamy bardzo grube brzuchy.
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„ŻABKI”
Nowa Era, „Entliczek-pentliczek”, Trzylatki, CD2

Ref.: Rade, rade, rade, kum, kum, kum.
Rade, rade, rade, kum.

1) W ogródku skaczą żabki, klaszczą w zielone łapki
i cieszą się, i cieszą się, że pada deszcz./x2

Ref.: Rade, rade, rade, kum, kum, kum.
Rade, rade, rade, kum.

2) A podczas wielkiej burzy wskakują do kałuży
i cieszą się, i cieszą się, że pada deszcz./x2

Ref.: Rade, rade, rade, kum, kum, kum.
Rade, rade, rade, kum.

3) Zatańczmy żabki w kole pod dużym parasolem
i cieszmy się, i cieszmy się, że pada deszcz./x2

Ref.: Rade, rade, rade, kum, kum, kum.
Rade, rade, rade, kum.
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