
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

            

            



Spis treści: 

I. Pląsy: 
1. Brussa 

2. Bum kali kali 

3. Była sobie żabka mała 

4. Deszcze niespokojne 

5. Donna  

6. Dżungla 

7. Ene pizza hut 

8. Głowa, ramiona 

9. Hej ho! Żagle staw! 

10. Indianin 

11. In ele 

12. Jajo kurze 

13. Ja prać dżinsy 

14. Kosmonauta 

15. Księżyc raz odwiedził staw 

16. Kukułka 

17. Kum-kum 

18. Laczu 

19. Let’s me see you 

20. Lwy 

21. Łoś 

22. Mały zuszek tańczy 

23. Mały zuszku 

24. Mam dwa bilety 

25. Micziganka 

26. Motylek 

27. Niedźwiadek 

28. O Johny! 

29. Pani Wiosna 

30. Pięciu murzynków 

31. Płyną statki 

32. Rycerz 

33. Si no si 

34. Słoń z malinowym noskiem 

35. Smerfy 

36. Śnieżek tu 

37. Tum ci ta ra ra 

38. Ułana  

39. W leśniczówce 

40. Zorro 

II. Zabawy: 
1. A cum cy ca 

2. A zum zi za 

3. Bawiły się zuszki 

4. Czikuczaka 

5. Dumanie 

6. Epoe ta ta 

7. Jestem muzykantem 

8. Labado 

9. Laurencja 

10. Ługi-bugi 

11. Miesiące 

12. Misie dwa 

13. Osiołek 

14. Pingwinek 

15. Podajmy sobie łapki 

16. Rolnik sam w dolinie 

17. Stonoga  

18. Święty Jerzy 

19. Talarek 

20. This is story of my pony 

III. Przyśpiewki: 
1. Bum czika bum 

2. Lewa noga na przód 

3. Machołem 

4. O alele! 

5. Robimy kółeczko 

6. Szli harcerze 

7. Ziemia moim ciałem 



 

I. Pląsy 

 

1. Brussa 

Brussa, brussa 

Żeneme brussa 

Żeneme brussa 

Rasse lisse la 

Jaga di 

Jaga di 

I bach! bach! bach! 

 

 

2. Bum kali kali 

Bum kali, kali, kali 

Bum kali, kali 

Bum kali, kali, kali 

Bum kali, kali 

Bum, bum  
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3. Była sobie żabka mała 

Była sobie żabka mała, 

Która skakać nie umiała, 

Ale chciała zwiedzić świat, 

Gdy podrośnie kilka lat, 

Więc codziennie trenowała: 

Skoki w przód uskuteczniała 

I podrosła kilka lat 

I zwiedziła żabka świat. 

Inne żabki się złościły: 

Tamtej żabce zazdrościły, 

Ale żabka się cieszyła, 

Bo się skakać nauczyła! 
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4. Deszcze niespokojne 

Deszcze niespokojne 

Potargały sad, 

A my na tej wojnie 

Ładnych parę lat. 

Do domu wrócimy, 

W piecu napalimy, 

Nakarmimy psa. 

Przed nocą zdążymy, 

Tylko zwyciężymy, 

Bo to ważna gra. 
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5. Donna 

Na stole szklanka-ka, 

Na szklance pianka-ka,  

A ja wciąż szuka-kam,  

Swego kochanka-ka.  

 

Tuż pod balkon-nem,  

U pięknej Donny-ny  

Na mandolinie-swej  

Gra rycerz konny-ny.  

 

A piękna Donna-na,  

Wielce wzruszona-na,  

Spadła z balkona-na  

W jego ramiona-na.  

 

A rycerz konny-ny  

Nie złapał Donny-ny,  

Bo waga Donny-ny  

Miała trzy tony-ny! 
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6. Dżungla 

Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla, 

Poplątane zwoje dzikich lian. 

Mieszka sobie w bambusowej chatce: 

Ambo Sambo – wielkiej dżungli pan. 

 

Strusie mu się w pas kłaniają. 

Małpy na ogonach grają. 

Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam. 

 

Ambo Sambo, doskonale znam go, 

Węża się nie boi ani lwa. 

Dla swych leśnych, dzikich ulubieńców 

W dłoni coś smacznego zawsze ma. 
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7. Ene pizza hut 

Ene pizza hut 

Ene pizza hut 

Kentucky Fried Chicken 

Ene pizza hut 

 

Ene pizza hut 

Ene pizza hut 

Kentucky Fried Chicken 

Ene pizza hut 

 

McDonald’s 

McDonald’s 

Kentucky Fried Chicken 

Ene pizza hut 
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8. Głowa, ramiona 

Gimnastyka – dobra sprawa, 

Dla nas wszystkich to zabawa. 

Ręce w górę, w przód i w bok, 

Skłon do przodu, w górę skok. 

 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

kolana, pięty, kolana, pięty. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

oczy, uszy, usta, nos.  

 

 

 

9. Hej ho! Żagle staw! 

Hej ho! Żagle staw! 

Ciągnij linę i się baw! 

Hej ho! Śmiało steruj! 

Statkiem, który jest z papieru! 
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10. Indianin 

Indianinem jestem ja. 

Każdy mnie w plemieniu zna. 

Na ramieniu noszę łuk. 

Siły w sobie mam na dwóch. 

Tipi moim jest mieszkaniem. 

Co dzień rano jem śniadanie. 

Choć czerwoną skórę mam, 

Zawsze sobie radę dam! 

 

 

11. In ele 

In ele tita bana. 

I tupe, tupe, tupe grom. 

I może le banana. 

Ore, ore o bandżo, u! 

Zumgala, zumgala zum cyk-cyk! 

Zumgala, zumgala zum cyk-cyk! 

Ore, ore o bandżo, u! 
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12. Jajo kurze 

Małe, duże -  

Jajo kurze, 

Jajo kurze, 

Jajo kurze, 

Duże, małe, 

Ogniotrwałe, 

Ogniotrwałe – 

Bęc! 
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13. Ja prać dżinsy 

Za ciasne dżinsy mam, bo wyprałem je sam, acha! 

Ja prać dżinsy! 

Za ciasne dżinsy mam, bo wyprałem je sam, acha! 

Ja prać dżinsy! 

Ja wieszać dżinsy! 

Za ciasne dżinsy mam, bo wyprałem je sam, acha! 

 

* Ja prasować dżinsy! 

* Ja zakładać dżinsy! 

* Ja zapinać guzik… 

  …a guzik: siup! 

* Ja szukać guzik! 

* Ja znaleźć guzik! 

* Ja przyszywać guzik! 

* Ja ukłuć się w palec… 

  …i krzyczeć: aaa! 
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14. Kosmonauta 

Kto rakietą swą steruje? 

Po Księżycu maszeruje? 

Ten ktoś widział z bliska Słońce, 

No i stwierdził, że gorące. 

Spotkał małe, dziwne ludki 

I je nazwał UFOludki. 

Ma rakietę zamiast auta. 

Nazwa jego: Kosmonauta. 
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15. Księżyc raz odwiedził staw 

Księżyc raz odwiedził staw, 

Bo miał bardzo dużo spraw. 

Zobaczyły go szczupaki: 

„Kto to taki? Kto to taki?”. 

Księżyc na to odrzekł szybko: 

„Jestem sobie złotą rybką”. 

Słysząc taką pogawędkę, 

Rybak złowił go na wędkę. 

Dusił całą noc w śmietanie 

I zjadł rano na śniadanie. 

Dusił całą noc w śmietanie 

I zjadł rano na śniadanie. 

 

 

 

 

 



W ramach próby na stopień HO opracowała sam. Ewa Nowicka 
 

16. Kukułka 

Siedzi sobie kukułka na wysokim buku. 

Ile razy spogląda, tyle razy „ku-ku”. 

Śpiewajmy: 

Ojra, ta-ri-ra, ojra, „ku-ku…” 

Ojra, ta-ri-ra, ojra, „ku-ku…” 

Ojra, ta-ri-ra, bęc! 
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17. Kum-kum 

„Kum-kum!” – zawołała zielona żabka. 

„Kum-kum!” – zawołała żabka. 

„Kum-kum!” – zawołała zielona żabka. 

Zawołała ona: „kum! kum! kum!”. 

A my wiemy, że żabki tańczą: 

„Sialalalala! sialalalala! sialalalala!”. 

A my wiemy, że żabki tańczą i śpiewają: 

„Kum! kum! kum!”. 

 

* „Mu-mu!” – zawołała łaciata krówka. 

* „Chrum-chrum!” – zawołała różowa świnka. 

* „Kwa-kwa!” – zawołała pierzasta kaczka. 

* „Plum-plum!” – zawołała czerwona rybka. 

* „Yyy-yyy!” – zawołała polarna foczka. 

* „Sss-sss!” – zawołała pstrokata żmija.  

 

 

 



W ramach próby na stopień HO opracowała sam. Ewa Nowicka 
 

18. Laczu 

Laczu! 

Laczo! 

La misa la kolana! 

La la la la la la la la la la la! 
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19. Let’s me see you 

A: Let’s me see you: balerina. 

B: What did you say? 

A: I said: ”Let’s me see you: balerina.” 

B: What did you say? 

A: I said: “U-a-a-U-a-a-U-a-a-U!”. 

    One more time! 

B: U-a-a-U-a-a-U-a-a-U! 

    O right! 

A: Let’s me see you… 

 

* Michael Jordan 

* Michael Jackson 

* Kamil Stoch 

* Funky chicken 

* Tomek Adamek 

* Johny Bravo 

* Tarzan 

* Dres z komórą 
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20. Lwy 

My idziemy na lwy! 

My się lwów nie boimy! 

Bo my mamy szablę. 

A co to? 

To jest wielka woda… 

My nie możemy przejść nad. 

My nie możemy przejść pod. 

My nie możemy jej ominąć. 

My musimy ją przepłynąć! 

 

* To jest wielka góra… 

   My musimy się wspiąć! 

* To jest wielki las… 

   My musimy go wyrąbać! 

* To jest wielki tunel… 

   My musimy się przeczołgać! 

* To jest wielki lew i my musimy uciekać!!! 
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21. Łoś 

Był sobie wielki łoś, 

Który bardzo lubił sok. 

 

* Więc wołaj: „ło łe joł! 

„Ło łe jo łe jo łe joł!”. 

 

Ostrożnie pił swój sok, 

Lecz na siebie wylał go. 

 

* Więc wołaj: „ło łe joł! 

„Ło łe jo łe jo łe joł!”. 

 

Jest teraz lepkim łosiem – 

Lepkim łosiem na wolności. 

 

* Więc wołaj: „ło łe joł! 

„Ło łe jo łe jo łe joł!”. 
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22. Mały zuszek tańczy 

Mały zuszek tańczy, tańczy, tańczy, tańczy. 

Ręka, ręka, tańczy jego ręka. 

Mały zuszek tańczy, tańczy, tańczy, tańczy. 

Ręce, ręka, tańczą jego ręce. 

 

* noga 

* nogi 

* biodra 

* głowa 

* ucho 

* uszy 

* palec 

* palce 

* język 
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23. Mały zuszku 

Mały zuszku klaśnij rączkami. 

Mały zuszku klaśnij rączkami. 

Mały zuszku klaśnij rączkami. 

Mały zuszku klaśnij rączkami. 

 

* Mały zuszku uderz w kolanka. 

* Mały zuszku tupnij nóżkami. 

* Mały zuszku krzyknij: „Hola-hej!”. 

* Mały zuszku podskocz do góry. 

* Mały zuszku zrób to jeszcze raz. 

* Mały zuszku zrób to od końca. 
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24. Mam dwa bilety 

Mam dwa bilety! 

Idę do kina. 

W drodze do kina 

Coś mnie wygina: 

To nowy taniec ma małego pingwina! 

 

* Rockman 

* Staruszka 

* Ksiądz 

* Blondyneczka  

 

 

 

 25. Micziganka 

Taka mała Micziganka mi się spodobała. 

Takie wielkie pióro miała – ona taka mała. 

Taka mała, takie pióro, takie pióro, taka mała. 

Taka mała, takie pióro, takie pióro, taka mała 
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26. Motylek 

Już nie będziesz motylku skrzydlaty  

Przelatywał z kwiatka na kwiatek. 

 

Już nie będziesz sadysto kudłaty 

Znęcał się nad motylkiem skrzydlatym. 

 

Już nie będziesz leśniczy wąsaty 

Znęcał się nad sadystą kudłatym. 

 

Już nie będziesz ty wilku kudłaty 

Znęcał się nad leśniczym wąsatym. 
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27. Niedźwiadek 

Jedna łapka, druga łapka: 

Ja jestem niedźwiadek. 

Trzecia łapka, czwarta łapka, 

A to jest mój zadek. 

Lubię miodek, kocham miodek - 

Podbieram go pszczółkom: 

Jedną łapką, drugą łapką 

Miód wysysam rurką.  
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28. O Johny! 

O Johny proszę więcej nie dotykaj mnie! 

O Johny proszę więcej nie dotykaj mnie! 

O Johny proszę więcej nie dotykaj mnie! 

Twoja męskość przeraża mnie! 

I ciało też! 

 

* O Johny proszę więcej nie dotykaj! 

* O Johny proszę więcej nie! 

* O Johny proszę więcej! 

* O Johny proszę! 

* O Johny! 

* O! 
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29. Pani Wiosna 

Tam daleko, gdzie wysoka sosna 

Maszeruje drogą mała Wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

I jeden warkoczyk krótki. 

 

Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę, 

na ramieniu małą torebeczkę. 

chętnie żuje gumę i robi balony, 

a z nich każdy jest zielony. 

 

 

Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło 

Lecą i świergocą głośnio i wesoło. 

Maszeruje Wiosna w ręku trzyma kwiat, 

Gdy go w górę wznosi zielenieje świat. 
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30. Pięciu murzynków 

Pięciu murzynków 

W spodenkach na szelkach 

Taką piosenkę 

Mi zaśpiewało: 

„O elena! 

A buzi, buzi, buzi! 

Sole mi, sole ma!”. 

 

* Dziesięciu murzynków 

* Piętnastu murzynków 

* Dwudziestu murzynków 

* Dwudziestu pięciu murzynków 

* Na na na na na  
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31. Płyną statki 

Płyną statki z bananami w siną dal. 

Łabi du daj, daj, łabi du daj, 

A stary marynarz śpiewa tak: 

„Łabi du daj, daj, łabi du daj, 

Podaj, podaj, podaj mi, proszę, bananów kosze. 

Podaj, podaj, podaj mi, proszę, bananów kosze.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W ramach próby na stopień HO opracowała sam. Ewa Nowicka 
 

32. Rycerz 

* Prawdziwy zuch musi… 

  Prawdziwy zuch musi… 

 

Gromić groźne smoki, bestie tłuc w odwłoki. 

Zawsze arcydzielnym być! 

Schwytać krokodyla, wyrwać ząb wampira. 

Jeśli chce rycerzem być… 

Musi wstrzymać kolan drżenie! 

Musi wstrzymać rąk trzęsienie! 

Wiedzieć, że to będzie plama, 

Gdy się w akcji krzyknie: „Mama! Mama! Mama! Ma-maaa!”. 
 

* Prawdziwy zuch musi… 

  Prawdziwy zuch musi… 

 

Umyć ogra w wannie, pomóc pięknej pannie, 

Która w wieży więźniem jest! 

Nie przejmować się zbroją, która wagę ma swoją. 

Godnie ją na grzbiecie nieść! 

Nigdy nie unikać stworów, poczwar, gadów i potworów! 

Nigdy przed nikim nie klękać, 

Nawet, gdy zaczyna szczęka szczękać, szczęka szczę-kaaać! 
 

* Prawdziwy zuch musi… 

  Prawdziwy zuch musi… 

  Zostać rycerzem! 

  Zostać rycerzem! 
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33. Si no si 

Si! 

Si no si! 

No si no! 

Karamba! 

Samba! 

 

* Pudzian 

* Doda 

* Pirat 

* Bobas 
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34. Słoń z malinowym noskiem 

Płynęła szalupa  

Na morzu z bąbelkami. 

 

* I słoń z malinowym noskiem  

   I z kłapczastymi uszami. 

   I słoń z malinowym noskiem  

   I z kłapczastymi uszami. 

 

Tam sójka na morzem, 

Tam statek z piratami. 

 

* I słoń z malinowym noskiem  

   I z kłapczastymi uszami. 

   I słoń z malinowym noskiem  

   I z kłapczastymi uszami. 

 

Zaczęła się bitwa 

Na morzu z bąbelkami. 

 

* I słoń z malinowym noskiem  

   I z kłapczastymi uszami. 

   I słoń z malinowym noskiem  

   I z kłapczastymi uszami. 

 

Po bitwie zostało 

To morze z bąbelkami. 

 

* I słoń z malinowym noskiem  

   I z kłapczastymi uszami. 

   I słoń z malinowym noskiem  

   I z kłapczastymi uszami. 
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35. Smerfy 

Hej zuchy jeśli chcecie, 

Zobaczyć Smerfów las. 

Przed ekran dziś zapraszam Was. 

 

I telewizor włączcie, 

Dźwięk podkręćcie i usiądźcie. 

Zaczynamy dla was nowy film. 

 

Uwaga Smerfy! 

Zbliża się niebezpieczeństwo! 

Kryjcie się: to Gargamel! 

 

„Uch, jak ja nie cierpię Smerfów…” 

 

Kto się boi Gargamela, 

Niechaj zaraz idzie spać, 

Bo to filmy dla tych co się lubią bać. 
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36. Śnieżek tu 

Śnieżek tu, śnieżek tam. 

Dziś bałwana zrobię Wam. 

Marchew mam, garnek też. 

Śniegu kulę w ręce bierz. 

 

Brzuszek będzie miał. 

Oczka patrzą też. 

Marchewkowy nos czerwony jest. 
 

 

 

37. Tum ci ta ra ra 

Tum ci tu tum ci 

Tum ci ta ra ra 

Tum ci tu tum ci 

Tum ci ta ra ra 

Eta eta a 

Kła! 
 

 

38. Ułana 

Ułana! 

Ołana! 

Ułana, ułana du du ła, du du łe. 

One uno dos, uno tres, banana. 

Ułana, ułana du du ła, du du łe. 
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39. W leśniczówce 

W leśniczówce za lasem 

Spoglądając przez okno, 

Szmer usłyszał leśniczy: 

Zajączek puka w drzwi: 

„Oj! oj! pomóż, pomóż, pomóż mi, 

Bo mnie inny zastrzeli.”. 

Pif! Paf! 

Chodź zajączku tu do mnie, 

Ja Ciebie obronię. 
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40. Zorro 

Zorro, Zorro, Zorro 

Emocji będzie sporo, sporo, sporo, 

Gdy w czarnej masce Zorro, Zorro, Zorro 

Po nocach mi się śni. 

 

Na konia wsiada, wsiada, wsiada, 

A w ręku błyszczy szpada, szpada, szpada  

I za drzewami znika, znika, znika 

Już taki jego los. 

 

Sierżant Garcia, Garcia, Garcia 

On Zorra wciąż omija, omija, omija,  

A teraz w łóżku, w łóżku, w łóżku 

I klepie się po brzuszku. 
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II. Zabawy 

1. A cum cy ca 

Już czas zawiązać krąg, wesoły płynie śpiew, 

Bo w kręgu harcerzy wesoło zawsze jest! 

 

A cum cy ca, a cum cy ca, 

A cum cy ca, acha!  

A cum cy ca, a cum cy ca, 

A cum cy ca, acha!  

 

* kciuki do przodu 

* łokcie do tyłu 

* kolana ugiąć 

* nóżki wykrzywić 

* kuperki wypiąć 

* klatki do przodu 

* głowy do góry 

* języki na brody 
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2. A zum zi za 

A zum zi za,  

A zum zi za, 

A zum zi za, 

Auuuuuu! 

A zum zi za, 

A zum zi za, 

A zum zi za, 

Auuuuuu! 

 

* ręce do przodu 

* łokcie do siebie 

* kolana ugiąć 

* palce na zewnątrz 

* pierś do przodu 

* tyłek wypiąć 

* głowa go góry 

* język 
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3. Bawiły się zuszki 

Bawiły się zuszki, 

Bawiły paluszkami. 

Jak jeden nie może, 

To drugi mu pomoże. 

 

* To trzeci, czwarty… mu pomoże. 

* To łokieć mu pomoże. 

* To drugi mu pomoże. 

* To broda mu pomoże. 
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4. Czikuczaka 

Cziku czaka, cziku czaka 

Cziku czaka, acha! 

Cziku czaka, cziku czaka 

Cziku czaka, acha! 

 

* kciuki do przodu 

* łokcie do tyłu 

* kolana ugiąć 

* nogi na „płastkę” 

* pierś do przodu 

* kuper wypiąć 

* broda na klatkę 

*język na brodę 
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5. Dumanie 

Noga na przód, 

Noga w tył, 

Dum, dum, dum! 

 

Ruszaj ciałem 

W przód i w tył, 

Dum, dum, dum! 

 

Za oknami 

Słońce świeci, 

Dum, dum, dum! 

 

Kołyszemy się 

Jak dzieci, 

Dum, dum, dum! 

 

 

 



W ramach próby na stopień HO opracowała sam. Ewa Nowicka 
 

6. Epoe ta ta 

Epoe ta ta 

Epoe ta ta 

Epoe ta ta jeee 

Epoe ta ta jeee 

Epoe ta ta 

Epoe tuki tuki 

Epoe tuki tuki jeee 
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7. Jestem muzykantem 

A: Jestem muzykantem Konszabelantem. 

B: My muzykanci Konszabelanci. 

A: Ja umiem grać. 

B: I my umiemy grać.  

   A na czym? 

A: Na pianinie. 

 

* Na gitarze. 

* Na skrzypcach. 

* Na automacie. 

* Na bębnach. 

* Na akordeonie. 

* Na nerwach. 
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8. Labado 

Tańczymy labado, labado, labado. 

Tańczymy labado – małego walczyka. 

Tańczą go harcerze, harcerze, harcerze. 

Tańczą go harcerze i małe zuchy też. 

A: Ręce były? 

B: Były! 

A: Głowy! 

 

* Uszy 

* Nosy 

* Ramiona 

* Łokcie 

* Brzuszki 

* Kolana 

* Kostki 

* Bioderka 
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9. Laurencja 

Laurencjo moja, Laurencjo ma 

Jaki dzień na spotkanie dasz? 

Poniedziałek. 

A żeby już poniedziałek był 

I ja ze swoją Laurencją był, 

Laurencjo ma. 

 

* Wtorek 

* Środa 

* Czwartek 

* Piątek 

* Sobota 

* Niedziela 
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10. Ługi-bugi 

Do przodu prawą rękę daj. 

Do tyłu prawą rękę daj. 

Do przodu prawą rękę daj. 

I potrząśnij nią, 

Bo przy ługi-bugi, bugi trzeba zręcznie kręcić się, 

No i klaskać w dłonie swe: 

Raz, dwa, trzy! 

Ługi-bugi, ahoj! 

Ługi-bugi, ahoj! 

Ługi-bugi, ahoj! 

I od nowa zaczynamy taniec ten. 

 

* Do przodu lewą rękę daj. 

* Do przodu prawą/lewą nogę daj. 

* Do przodu prawe/lewe ucho daj. 

* Do przodu prawe/lewe biodro daj. 

* Do przodu swoją głowę daj. 

* Do przodu swój brzuszek daj. 

* Do przodu swój tyłeczek daj. 
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11. Miesiące 

Kto w styczniu urodzony, 

Niech wejdzie do koła-ła-ła-ła 

I parę sobie znajdzie 

I z nią zatańczy dokoła-ła: 

Mysia para, mysia para, mysia para u-ha-ha! 

Mysia para, mysia para, mysia para u-ha-ha! 

Mysia para, mysia para, mysia para u-ha-ha! 

Mysia para, mysia para, mysia para u-ha-ha! 

 

* Kto w lutym urodzony                    

* Kto w marcu urodzony 

* Kto w kwietniu urodzony 

* Kto w maju urodzony 

* Kto w czerwcu urodzony 

* Kto w lipcu urodzony 

* Kto w sierpniu urodzony 

* Kto we wrześniu urodzony 

* Kto w październiku urodzony 

* Kto w listopadzie urodzony           * Kto w grudniu urodzony 
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12. Misie dwa 

Misie dwa, misie dwa, misie dwa! 

Misie szare, misie bure, obydwa! 

I kochają się te misie, 

Przytulają swoje pysie, 

Misie dwa, misie dwa, misie dwa! 

 

 

 

13. Osiołek 

Biegał sobie mały osioł, 

Biegał sobie mały osioł, 

Biegał sobie mały osioł, 

Od samego rana: 

 

W przód, w przód, w przód, kochana, 

W tył, w tył, w tył, kochana, 

W bok, w bok, w bok, kochana, 

Od samego rana! 
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14. Pingwinek 

O jak przyjemnie 

I jak wesoło 

W pingwinka bawić 

Się, się, się! 

 

Raz nóżka lewa,  

Raz nóżka prawa, 

Do przodu! 

Do tyłu!  

I raz, dwa, trzy! 
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15. Podajmy sobie łapki 

Podajmy sobie łapki i zróbmy kółka dwa. 

I brzuszek do brzuszka 

I buźka do buźki, 

I tak do białego dnia. 

Więc bawmy się, więc bawmy się: 

Zabawa nas nic nie kosztuje, 

Więc bawmy się, więc bawmy się 

I tak do białego dnia. 
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16. Rolnik sam w dolinie 

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie: 

Hejże, hejże, hejże ha, rolnik sam w dolinie. 

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę: 

Hejże, hejże, hejże ha, rolnik bierze żonę. 

 

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko: 

Hejże, hejże, hejże ha, żona bierze dziecko. 

Dziecko bierze nianię, dziecko bierze nianię: 

Hejże, hejże, hejże ha, dziecko bierze nianię. 

 

Niania bierze kotka, niania bierze kotka: 

Hejże, hejże, hejże ha, niania bierze kotka. 

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę: 

Hejże, hejże, hejże ha, kotek bierze myszkę. 

 

Myszka bierze serek, myszka bierze serek: 

Hejże, hejże, hejże ha, myszka bierze serek. 

Serek bierze masło, serek bierze masło: 

Hejże, hejże, hejże ha, serek bierze masło. 

 

Masło się „rozczasło”, masło się „rozczasło”: 

Hejże, hejże, hejże ha, masło się „rozczasło”. 
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17. Stonoga 

Idzie sobie stonoga, 

Stonoga, stonoga. 

Idzie sobie stonoga, 

Stonoga, bęc! 

 

Pierwsza noga,  

Druga noga, 

Trzecia noga, 

Czwarta noga, 

Piąta noga, 

… 

Odwłok! 
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18. Święty Jerzy 

To jest historia o świętym Jerzym. 

Świętym Jerzym – patronie harcerzy. 

To jest historia o świętym Jerzym, 

Który zabijał smoka. 

 

Walcz, walcz, walcz jak Jerzy! 

Tańcz, tańcz, tańcz na wieży! 

Walcz, walcz, walcz jak Jerzy, 

Który zabijał smoka. 

 

 

 

19. Talarek 

Gdy talarek krąży wkoło, 

My bawimy się wesoło. 

Talar tu, talar tam,  

Talar krąży tu i tam. 
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20. This is story of my pony 

This is story of my pony. 

Story of my big, fat pony. 

This is story of my pony. 

This is what he told me: 

 

Front, front, front, my baby, 

Side, side, side, my baby, 

Back, back, back, my baby, 

This is what he told me! 
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III. Przyśpiewki 

1. Bum czika bum 

Bum czika bum! 

Bum czika bum! 

Bum czika raka, czika raka, czika bum! 

Ooo! 

Aaa! 

Następny raz! 

Głośno! 

 

* Cicho! 

* Piskliwie! 

* Grubo! 

* Wolno! 

* Szybko! 
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2. Lewa noga na przód 

Lewa noga na przód! 

Lewa noga na przód! 

Dla Ojczyzny trzeba robić to! 

Najpierw palce! 

Potem pięty! 

Głowa do góry! 

I brzuch wciągnięty! 

I…  
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3. Machołem 

Machołem! 

Równo! 

Machołem! 

Sztywno! 

Machołem! 

Równo, sztywno, z bukietem w ręku! 

I ta, i ta siołem, machołem… 

Raj, raj, raj, pa ri ra, raj, raj, raj, pa ri ra, raj. 

 

Moja ciotka z Ameryki miała taki pech, hej! 

Ulubiony jej kanarek nażarł się i zdechł, hej! 

Zdechł kanarek, zdechł kanarek, zdechł kanarek 

Zdechł kanarek, zdechł kanarek, zdechł kanarek 

Zdechł kanarek, zdechł, hej! 
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4. O alele! 

O alele! 

Alele tikatonga! 

O masa, masa, masa! 

O baluła, balułe, baluło! 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Robimy kółeczko 

Robimy kółeczko, 

Malutkie jajeczko! 

Klaszczemy, tupiemy, 

Stoimy już! 
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6. Szli harcerze 

Szli harcerze! 

Na wieczerzę! 

Szli śpiewając! 

I wołając! 

Fli! 

Wi flaj! 

Wista! 

Kumula, kumula, kumula wista! 

O no ne, no ne, wista! 

Eksalimi, salamini, u ła, u budyni! 

Aczikaczi, kumulaczi, u ła, u! 

 

* Szli Murzyni! 

   Po pustyni! 

* Szły dwie muchy! 

   Wprost do kupy! 
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7. Ziemia moim ciałem 

Ziemia moim ciałem! 

Woda moją krwią! 

Powietrze oddechem! 

Ogień siłą mą! 

 

Mój tata był harcerzem! 

Harcerzem tata był! 

Ja też będę harcerzem! 

Harcerzem będę ja! 

 

* Mój tata był żołnierzem! 

* Mój tata był lekarzem! 

* Mój tata był strażakiem! 

* Mój tata był stolarzem! 

* Mój tata był rzeźnikiem! 

* Mój tata był trenerem! 

* Mój tata był magikiem! 

* Mój tata był … ! 


