
WAKACYJNE PIOSENKI
 

# morskie i pirackie przygody
  

teksty piosenek
  

@szkoleniazwyobraznia



1. Na pirackim statku gdzieś
taki okrzyk niesie się:

Dawaj bracie Karmazynie,

kto jest z nami ten nie zginie!

Nagle - rety, co się dzieje?!

Statek się tak mocno chwieje,

więc za burtę skaczą chlup!

Tak piracki żyje ród!

 

Ref.  Heja ho! Heja ho!

 Płyńmy razem po przygody.

 Heja ho! Heja ho!

 Ruszaj z nami druhu młody.

 Dużo siły w rękach miej,
 ze wszystkiego w głos się śmiej!

 Heja ho! Heja ho! Heja ho!

 

 

2. Na pirackiej tratwie gdzieś
taki okrzyk niesie się:

Dawaj bracie Siwobrody,

wiosłuj, wiosłuj dla ochłody!

Nagle - rety, co się dzieje?!

Tratwa się tak mocno chwieje,

więc za burtę skaczą chlup!

Tak piracki żyje ród!

 

 

3. Na pirackiej łajbie gdzieś
taki okrzyk niesie się:

Dawaj bracie Skarbodzieju,

tam wodospad już szaleje!

Nagle - rety, co się dzieje?!

łajba się tak mocno chwieje,

więc za burtę skaczą chlup!

Tak piracki żyje ród!

 

PIRACKIE HARCE

@szkoleniazwyobraznia



1.     Już wakacje są 

upragnione, wymarzone.

Odpoczynku czas, 
spania, grania i śpiewania.

           Nad jeziorem gdzieś
           będzie słychać pieśń,

   a taneczny wąż 
          będzie krążył wciąż.

 

ref.    Wakacyjny wąż, wakacyjny wąż,
                     chodzi sobie wciąż, chodzi sobie wciąż,

                 Bioderka się ruszają, kolana uginają,

                   wszyscy w rytm pląsają i się obracają.

          Wakacyjny wąż, wakacyjny wąż,
                     chodzi sobie wciąż, chodzi sobie wciąż,

                Bioderka się ruszają, kolana uginają,

                 wszyscy w rytm pląsają i się obracają
                

 

2.Już wakacje są
wyczekane, wytęsknione.

To wycieczek czas,
w lasy, góry, miasta mury.

           Przy ognisku gdzieś
               będzie słychać pieśń,

       a taneczny wąż 
              będzie krążył wciąż.

 

 

 

WAKACYJNY WĄŻ
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WSTĘP
Brum brum cziii
brum brum cziii

silnik autobusu brzmi!
 

1.   Spakuj plecak, bułkę, sok
      I zrób ku przygodzie krok!

     Gdy wycieczki idzie czas,
To autobus wiezie nas!

 

Ref.  Wesoły autobus na wycieczkę mknie!

  Wesoły autobus wiezie dziś mnie!

         Wesoły autobus na wycieczkę mknie!

   Wesoły autobus wiezie dziś mnie!

 

2.    Każdy z nas ciekawski jest
   Michał, Alan, Kasia też!

     Gdy wycieczki idzie czas,
To autobus wiezie nas!

 

3.  Dziś do zoo, jutro do kina
       Na mej buzi świetna mina,

     Gdy wycieczki idzie czas,
To autobus wiezie nas!

WESOŁY AUTOBUS
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NAD BAŁTYKIEM

WSTĘP
 Wokół piach, wokół piach,

 Nad Bałtykiem pływam, ach!

 Nad Bałtykiem pływam, ach!

 

1.Już mój plecak spakowany
 Na wakację jechać mamy,

Morskie fale pozdobywać,

    Nad Bałtykiem wypoczywać!

 

Ref. Hi hi hi, hi hi hi
 w morzu pływasz ty
 Ha ha ha, ha ha ha
 w morzu pływam ja!

 

2. Kąpielówki, koło, klapki
   I na zmianę czyste gatki

         Wszystko już przygotowane,

    By wakacje mieć udane!

 

     3. Do przedszkola wrócę potem
        Dziś przygoda pod Sopotem!

      Może z morza kartkę wyślę,

      Gdy mądrego coś wymyślę!

 

 

ZAKOŃCZENIE
 Wokół piach, wokół piach,

 Nad Bałtykiem pływam, ach!

 Nad Bałtykiem pływam, ach!
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