
 

MUZYKA KLASA III 

 

Dzień dobry „SŁONECZKA!” 

 

Celem ostatniego spotkania w tym roku szkolnym jest nauka jednej, wybranej piosenki  

z poniższych propozycji. 

Śpiewajcie razem z wersją wokalną. Powodzenia! 

 „Wakacje”.: https://www.youtube.com/watch?v=9gnX1QgXK08 

Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram 

Szóstki i piątki, i jedynki nieraz 

Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty 

Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw: 

Że jeszcze tylko: 

Wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i... 

Wakacje, znów będą wakacje 

Na pewno mam rację wakacje będą znów. 

Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem 

Często jest mi dobrze, czasem niewygodnie 

Niewygodnie wtedy gdy się nauczyć trzeba 

Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat: 

Że jeszcze tylko: 

Listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i... 

Wakacje, znów będą wakacje 

Na pewno mam rację wakacje będą znów. 

Chodzę do szkoły miesiąc za miesiącem 

Zaraz będą święta, a w święta jest dobrze 

Potem już półrocze, stopnie każdy widzi 

No więc czemu tata chodzi i się dziwi 

Że jeszcze tylko: 

https://www.youtube.com/watch?v=9gnX1QgXK08


Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i... 

Wakacje, znów będą wakacje 

Na pewno mam rację wakacje będą znów. 

Chodzę do szkoły i chodzę z Agatą 

Wiosna już przyszła, nie ma rady na to 

Uczyć mi się nie chce, no ale się przymuszam 

Po głowie chodzi myśl, która ciągle mnie wzrusza 

Że jeszcze tylko: 

Kwiecień, maj, czerwiec i... 

Wakacje, znów będą wakacje 

Na pewno mam rację wakacje będą znów. 

Chodzę do szkoły, bo każdy gdzieś chodzi 

Starsi do pracy, a do szkoły młodzi 

Często jest mi dobrze, a czasem niewygodnie 

Wciąż ta myśl, nie mogę się uwolnić od niej 

Że jeszcze tylko: 

Maj, czerwiec i... 

Wakacje, znów będą wakacje 

Na pewno mam rację wakacje będą znów. 

Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem 

Stopnie na cenzurze, tata czeka z pasem 

I róbta co chceta, ale najpierw pomyślta 

Już koniec nauki, błąka mi się myśl ta: 

Że jeszcze tylko: 

No co? nic już nie zostało? To znaczy... 

Wakacje, znowu są wakacje 

Na pewno mam rację wakacje znowu są. 

Wakacje, znowu są wakacje 

Na pewno mam rację wakacje znowu są. 

I koniec wakacji i śpiewamy od nowa... 



Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram 

Szóstki i piątki, i jedynki nieraz... 

 

 „Idą wakacje”: https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E    

AUTOR TEKSTU: Majka Jeżowska 

 

Pracowałeś prawie rok 

Oszczędzałeś każdy zarobiony grosz 

By wyjechać gdzieś stąd 

Musisz w końcu zresetować się 

Spakowana walizka dawno w kącie jest 

Wszyscy już czują ze 

 

Ida wakacje 

Ciepłe lato jest o krok 

Nasze wakacje 

Czekasz na nie cały rok 

Ida wakacje 

Dzikie noce słodkie dni 

TO co chcesz się zdarzy w słońcu na plaży 

Poczuj ten gorący rytm 

 

Możesz jechać dokąd chcesz 

Morze, góry, mazury 

Kraków, albo hel 

Wszędzie tam cudnie jest 

Nawet gdy na niebie słońca brak 

Każda nowa przygoda ma niezwykły smak 

Życie znów nabiera barw 

Idą wakacje 

Ciepłe lato jest o krok 

https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E


Nasze wakacje 

Czekasz na nie cały rok 

Ida wakacje 

Dzikie noce słodkie dni 

TO co chcesz się zdarzy w słońcu na plaży 

Poczuj ten gorący rytm. 

Nie zapomnijcie dzisiaj o Dniu Ojca! 

Tą piosenkę poćwiczcie i zaśpiewajcie Waszym Kochanym Tatusiom: 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ 

Tato, już lato 

Będziemy znów jeść lody 

Tato, już lato 

Kup bilet do przygody 

Tato, już lato 

Będziemy boso chodzić 

Tato, już lato 

Już brodę zgolić czas 

Gdy ciepły dzień, to nawet leń 

Na spacer chciałby iść 

Już pora wstać i pobiec w świat 

A tata jeszcze śpi 

Chcę lody jeść, na drzewo wejść 

I z góry patrzyć w dół 

Zeskoczyć w piach i chociaż raz 

Przeskoczyć z tatą rów 

Tato, już lato 

Będziemy znów jeść lody 

Tato, już lato 

Kup bilet do przygody 

Tato, już lato 

Będziemy boso chodzić 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ
https://miastodzieci.pl/piosenki/daj-mi-reke-tato/


Tato, już lato 

Już brodę zgolić czas 

Gdy ciepły dzień, popływać chcę 

Przez słomkę wodę pić 

Na piasku spać i trawę rwać 

Do lasu z tatą iść 

Maliny jeść, jagody też 

W kałuży szukać żab 

Tu rośnie grzyb, tam ślimak śpi 

Na głowę chrabąszcz spadł 

Tato, już lato 

Będziemy znów jeść lody 

Tato, już lato 

Kup bilet do przygody 

Tato, już lato 

Będziemy boso chodzić 

Tato, już lato 

Już brodę zgolić czas 

Tato, już lato (x4) 

Już brodę zgolić czas 

Słonecznie Was pozdrawiam! 

 

 

 

Do zobaczenia w piątek! 

https://miastodzieci.pl/piosenki/jagodki/

