Piosenka „Pomidorek”
Wyrósł pomidorek mały i zielony
pięknie się rozejrzał na obie strony.
Tam czerwony goździk, tutaj różę widzi,
więc się zieloności swojej zawstydził.
Ref.: Pomi, pomi, pomidorek
krasnym okrył się kolorem,
płaszczyk włożył gładki, nowy
pomi, pomi, pomidorowy.
A ten pomidorek
dobrze jest nam znany,
dobrze jest nam znany, bardzo lubiany,
bo i kolor ładny i potrawa zdrowa
zupa lub sałatka pomidorowa.
Ref. Pomi, pomi...
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Piosenka „ Urodziny marchewki”
Na marchewki urodziny
zeszły wszystkie się jarzyny.
A marchewka gości wita
i o zdrowie grzecznie pyta.
Kartofelek podskakuje,
burak z rzepką już tańcuje.
Pan kalafior z krótką nóżką
biegnie szybko za pietruszką.
Kalarepka w kącie siadła,
ze zmartwienia aż pobladła.
Tak się martwi, płacze szczerze,
nikt do tańca jej nie bierze
Wtem pomidor nagle wpada,
kalarepce ukłon składa.
Moja blada kalarepko,
tańczże ze mną, tańczże krzepko.
Wszystkie pary jarzynowe
już do tańca są gotowe.
Gra muzyczka, to poleczka,
wszyscy tańczą już w kółeczkach.
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Piosenka „Maszerują przedszkolaki”
Maszerują przedszkolaki: raz, dwa, trzy.
I dziewczyny, i chłopaki: raz, dwa, trzy.
I trzymają się za ręce: raz, dwa, trzy
Buzie ładnie uśmiechnięte: raz, dwa, trzy
Ref.: Idziesz ty, idziesz ty,
idę ja, idę ja,
idę ja idziesz ty
raz, dwa, trzy
Idą rzędem przedszkolaki: raz, dwa, trzy
W pociąg bawią się dzieciaki: raz, dwa, trzy.
Na stacyjkę zaraz wjadą: fu, fu, fu
Ciągną wagon z czekoladą: mniam, mniam, mniam
Ref.: Zjesz ja Ty, zjesz ją Ty
zjem ją ja, zjem ją ja
zjem ją ja, zjesz ją ty
naraz, dwa, trzy
Idą kaczki przedszkolaczki: kwa, kwa, kwa
Mają chusty i kubraczki: ha, ha, ha
Głośno kaczym dziobem kłapią: kłap, kłap, kłap
I do wody szybką skaczą: chlap, chlap, chlap
Ref.: Skaczesz ty, skaczesz ty
skaczę ja, skaczę ja
skaczę ja, skaczesz ty,
naraz, dwa, trzy.
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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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