TEKSTY PIOSENEK

Nasza szkoła
Duszek Łakomczuszek
Co nas martwi?
Domowy rap
Być chłopakiem
Rodzina
W łazience
Dobrze, że są
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NASZA SZKOŁA
Dokądś biegniesz bardzo wcześnie,
Same nogi wiodą cię,
Tu trafiłbyś nawet we śnie,
Bo najlepiej przecież wiesz:
Refren:
Że w naszej szkole jak w dobrym kinie
Szybko, ciekawie przemija czas,
Bo nasza szkoła z radości słynie,
My ją lubimy, a ona nas.
Choć już chyba znasz litery,
Umiesz czytać, w piłkę grać,
Wiesz, że dwa i dwa to cztery,
Nowe rzeczy chciałbyś znać.
Refren:
Bo w naszej szkole jak w dobrym kinie...
		
W szkole czeka cię przygoda,
Nową wiedzę znajdziesz tu.
Gdy wakacje są, to szkoda.
Potem tu powrócisz znów.
Refren:
Bo w naszej szkole jak w dobrym kinie...
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DUSZEK ŁAKOMCZUSZEK
Na tapczanie wśród poduszek
leży duszek łakomczuszek.
Po zjedzeniu kilku gruszek,
bardzo go rozbolał brzuszek.
Chociaż gruszki myte były,
to duszkowi zaszkodziły.
Teraz leży z pełnym brzuszkiem,
nie chce spojrzeć już na gruszkę.
Refren:
Duszku, duszku łakomczuszku,
pomasuję cię po brzuszku,
bo mi ciebie szkoda,
nie chcę byś chorował!

Nigdy więcej nie zjem gruszek –
wołał duszek łakomczuszek,
po czym połknął z wielkim smakiem
dwa tuziny ciastek z makiem,
tort z bezami na dokładkę
i malutką czekoladkę.
I znów leży wśród poduszek
biedny duszek łakomczuszek.
Refren:
Duszku, duszku łakomczuszku...
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CO NAS MARTWI?
Bartek swym nosem bywa zmartwiony,
Bo wszyscy wokół mówią, że długi,
Ale pokażcie mi z drugiej strony,
Czy jest gdzieś w świecie nos taki drugi.
Refren:
Po co się martwić swymi piegami,
Że ma się strasznie długachny nos.
Każdy ma więcej lub czegoś nie ma,
Więc ty się spróbuj śmiać z siebie w głos.
Kaśka wygląda jak miodu beczka,
Lecz uśmiech, który jej towarzyszy,
Wszystko rozjaśnia i przykrych uwag,
Że gruba – prawie wcale nie słyszy.
Refren:
Po co się martwić swymi piegami...
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DOMOWY RAP
Dziś wam o pewnym domu opowiem,
w którym mieszkańcy stają na głowie!

Okna ze strachu zamknęły oczy,
lufcik, co wypadł na ziemię, skoczył!

Aap, aap... domowy rap!
Hap, hap... domowy rap!

Aap, aap... domowy rap!
Hap, hap... domowy rap!

Mama, jak mama, zawsze zajęta,
karmi rodzinkę oraz zwierzęta.

No a w tym domu wariują tak,
Ala i Adam, siostra i brat!

Babcia wypieka ciasteczka świeże,
i po zakupy gna na rowerze!

Para bliźniaków, Adam i Ala,
domek przewrócić co dzień się stara!

Aap, aap... domowy rap!
Hap, hap... domowy rap!

Hap, hap, hap, hap...

Dziadek bez wąsów, dziadek bez brody,
jeździ na ryby, czuje się młody!
Tato majstruje i reperuje,
wciąż coś rozkręca, naprawia, psuje!
Aap, aap... domowy rap!
Hap, hap... domowy rap!
Nasz dom to pałac zaczarowany,
kiedy śpiewamy, rozsadza ściany.
Kiedy krzyczymy, podskakujemy,
to mamy w domu trzęsienie ziemi!
Aap, aap... domowy rap!
Hap, hap... domowy rap!
Sufit się wali na naszą głowę,
schody są miękkie, całkiem gumowe.
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BYĆ CHŁOPAKIEM
Kiedy będę dorosły, będę pewnie żołnierzem
albo może lotnikiem, no bo wyznam wam szczerze:
samolotem chcę latać między chmury jak ptaki
albo być policjantem, bo drogowe znam znaki.
Refren:
Być chłopakiem jest ciekawie,
no bo chłopak może być, na na na,
tak jak tata bardzo dzielny,
o przygodach wielkich śnić.
Co dzień inne marzenia, wkoło wszystko ciekawe:
Może kiedyś wybiorę się na wielką wyprawę
Albo będę w kosmosie mógł rakietą polatać.
Kiedy będę dorosły, będę mądry jak tata.
Refren:
Być chłopakiem...
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RODZINA
Z rodziną życie cudne,
Choć czasem masz już dość,
Nie bywa ono nudne,
Tu szybko mija złość.
Rodzina to buziaki,
Niekiedy też i łza,
Szczęściarzem bywa taki,
Kto słony smak jej zna.
Refren:
Bo potem się pamięta
Serdecznych nauk treść,
Gdy droga życia kręta,
Porażki łatwiej znieść.
Rodzina to cud Boski,
To szczęścia istny łut,
To radość, wspólne troski,
To słoik, a w nim miód!
Słodkości nie żałujmy,
Więc jedzmy póki czas,
Nawzajem się szanujmy,
A miłość spotka nas.
Refren:
Bo potem się pamięta...
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W ŁAZIENCE
Ach, jak miło jest w łazience
umyć zęby i ręce,
mydło zmydlić na pianę,
puszczać bańki mydlane!
Umyć szyję i uszy,
głowę dobrze wysuszyć,
umyć włosy i ciało,
by czystością błyszczało!
Refren:
Aby zdrowym, pięknym być,
trzeba się codziennie myć,
aby dłużej, lepiej żyć,
trzeba się codziennie myć!
Komu mydło obrzydło,
ten się zmieni w straszydło!
I kolegów odstrasza,
nikt nie lubi brudasa!
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DOBRZE, ŻE SĄ
Wyszedł Janek na podwórko,
Zaczął skakać, z piłką biegać,
Lecz znudzony szybko usiadł –
Mógłby przyjść jakiś kolega.
Stoi Hania przy huśtawce,
Obok niej leży skakanka,
Wzięła ją, by się pobawić,
Lecz nie przyszła koleżanka.
Refren:
Jak to dobrze, że ich mamy:
Janek, Bartek, Tomek, Hanka,
Jego, twój i mój kolega,
Twoja, moja koleżanka.
Bez nich świat byłby ponury,
Taki cichy, zasmucony,
Z nimi można przenieść góry,
Nawet świata zmienić strony.
Gdyby świat był jak pustynia –
Mnóstwo piasku zamiast ludzi,
Czy też chciałbyś biegać, skakać,
Chciałbyś uczyć się i trudzić?
Gdyby świat był oceanem
Pełnym skarbów, tajemniczym...
Bez kolegi, koleżanki –
Chciałbyś nimi się zachwycić?
Refren:
Jak to dobrze, że ich mamy...
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