
Piosenki:

„Bezpieczne wakacje”
1. Moja mama musi wiedzieć, gdy wycho-
dzę z domu 
Mam w pamięci zawsze do niej numer te-
lefonu 
Zanim  wyjdę,  to  przez  okno  sprawdzam 
stan pogody 
I ubieram się dla zdrowia, no i dla wygody 
Ref.: Już idzie lato, idą wakacje 
Będzie zabawa, będą atrakcje 
Będzie wspaniale, będzie bajecznie 
Kiedy wakacje miną bezpiecznie 
2. Znam  zasady  bezpiecznego  ulic  prze-
chodzenia 
Gdy  mnie  nagle  burza  łapie,  to  szukam 
schronienia 
Choćby nie  wiem jak był  miły,  z  obcym 
nie pogadam 
Dokąd idę i  gdzie mieszkam, to nie jego 
sprawa
Ref.: Już idzie lato, idą wakacje 
Będzie zabawa, będą atrakcje 
Będzie wspaniale, będzie bajecznie 
Kiedy wakacje miną bezpiecznie  
3. Na wycieczce w samochodzie muszę za-
piąć pasy 
A gdy słońce  mocno  świeci  lubię  głowę 
nakryć 
Kiedy upał jest ogromny piję dla ochłody 
Zły to pomysł, by na główkę skakać gdzieś 
do wody

„Przyjaciela mam”
1. Latem lubimy oglądać słońce, 
po deszczu tęczę łapać na łące, 
lubimy latem też w piłkę grać 
a na biwaku w namiocie spać. 
2. Zimą lubimy lepić bałwana, 
jeździć na sankach nawet do rana, 

lubimy książki, w warcaby grać 
albo z latawcem i wiatrem gnać! 
Ref: Nie muszę nic robić sam, 
przecież przyjaciela mam. 
Jest fajnie mówię wam, 
bo przyjaciela mam. x2 
3. Mam mamę, tatę, siostrę i pieska 
i przyjaciela, on blisko mieszka 
gdy jest mi smutno pociesza mnie, 
a gdy wesoło - bawimy się. 
4. Dziś popłyniemy pirackim statkiem, 
jutro znajdziemy Puchatka chatkę, 
indiański namiot na nas czeka, 
rycerz na koniu jedzie z daleka! 
5. Śmieje się do nas świat 
Taki wielki, piękny świat 
a gdy jest nas dwóch, 
to cały świat jest nasz. 

Wierszyk:

,,Jedziemy na wakacje”

Jedziemy na wakacje 
do lasu, nad wodę. 
Prosimy ciebie, słonko 
o piękną pogodę. 
  
Jedziemy na wakacje 
nad morze, na plażę. 
Kolorowe muszelki 
przynieś, falo, w darze. 
  
Jedziemy na wakacje 
w te góry wysokie. 
Nie chowajcie się, szczyty, 
za mgłą, za obłokiem. 
                                
Jedziemy na wakacje 
Na Mazury? Może! 
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, 
czekaj na nas w borze! 


