Piosenka „Kapuściana piosenka”
Wielki rwetes dziś u Basi,
bo kapustę Basia kwasi.
Szatkownica poszła w taniec,
to ci było szatkowanie.
Ref. Rach, ciach, ciach!
Obereczka!
Już kapusty pełna beczka!
Zaraz Basia ją przyprawi
doda soli i żurawin
Potem ją ubije wałkiem
aż ubita będzie całkiem.
Ref. Rach, ciach, ciach!...
Potem deską ja przyciśnie,
niech kapusta w beczce kiśnie.
Już kapusta wzbiera sokiem
sok spod deski spływa bokiem
Ref. Rach, ciach, ciach!...
Jaka pyszna ta kapusta,
że aż sama idzie w usta.
Więc ją jemy na surowo,
na surowo, bo to zdrowo!
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Piosenka „Kołysanka lalki”
Małe dzieci mrużą już oczka,
małym dzieciom już chce się spać.
Już do okien zagląda nocka,
będzie nam cicho śpiewać i grać.
Siwa chmurka po niebie płynie,
siwy ptaszek za oknem śpi,
siwy świerszczyk zasnął w kominie,
zaśnij laleczko, zaśnij i Ty.

Piosenka „Uciekaj myszko do dziury”
Uciekaj myszko do dziury,
bo cię tu złapie kot bury.
Ta norka daleko była,
myszka wśród dzieci się skryła.
Kotek nie znalazł myszeczki,
więc zadowolił się mleczkiem.
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Piosenka „Popatrzcie na jamniczka”
Popatrzcie na jamniczka
wyturlał się z koszyczka
zaczaił się na babcię
i porwał babci kapcie
Ref. A jak spał, a jak spał
taką grzeczną minę miał.
Poszarpał chustę w róże
i zrobił dwie kałuże
i moją nową lalkę
zaciągnął pod wersalkę.
Ref. A jak spał, a....
A teraz gdzieś ucieka
i szczeka, szczeka, szczeka
łapiemy więc jamniczka
niech wraca do koszyczka.
Ref. A jak spał, a..
Pod stołem jest koszyczek
w koszyczku śpi jamniczek.
Jamniczek sobie śpi (psss...)
jak się zbudzi będzie zły.
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Piosenka „Kotki dwa”
My jesteśmy kotki dwa,
kazdy z nas dwa uszka ma.
A-a-a kotki dwa,
każdy z nas dwa uszka ma
My jesteśmy kotki dwa,
każdy z nas dwa oczka ma.
A-a-a, kotki dwa
każdy z nas dwa oczka ma.
My jesteśmy kotki dwa
każdy z nas wąsiki ma.
A-a-a, kotki dwa,
każdy z nas wąsiki ma.
My jesteśmy kotki dwa,
każdy z nas pazurki ma.
A-a-a kotki dwa
każdy z nas pazurki ma.
My jesteśmy kotki dwa ,
każdy z nas dwie łapki ma.
A-a-a kotki dwa
dzieci kotki cha, cha, cha!
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