Piosenka „ Śpiewaj tak jak on”
Szumią w lesie stare drzewa,
kos piosenkę z nami śpiewa.
Ref.: Śpiewaj, śpiewaj tak jak on:
din, don, din, don, din, don
Siedzi czyżyk na gałązce,
szpak zaprosił go na koncert
Ref.: Śpiewaj,...
Dzięcioł stuka w korę drzewa,
cały las już z nami śpiewa.
Ref.: Śpiewaj,...
Piosenka: „Depce konik”
Depce konik, depce,
do stajenki nie chce
żeby do Marysi
poleciałby jeszcze
W podwóreczku naszym
studzieneczka stoi.
Kto jedzie, kto jedzie
Konika napoi.
Siwy konik, siwy,
uzdeczka jedwabna
czy duża czy mała
kurpianeczka zgrabna.
Piosenka: „Koncert”
Żabka, żabce zakumkała
na zielonej łące
że za chwilę się rozpocznie
pierwszy żabi koncert.
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Ref.: Kum, kuma, kuma
rech, rechu, rechu,
ile tu żabek zielonych jest?
Kum, kuma, kuma
rech, rechu, rech
wszędzie tu słychać żabi śpiew
Skaczą żabki i w zielone
bawią się wesoło,
rechotają i kumkają,
wszędzie słychać wkoło
Ref. ….
Piosenka „Mała biedroneczka”
Mała biedroneczka siedem kropek miała,
na łące zielonej wesoło fruwała.
Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę.
„Uratuję cię biedronko, a ty mi coś przynieś”
Ref.: Biedroneczko leć do nieba
przynieś mi kawałek chleba
Mała biedroneczka siedem kropek miała,
na łące zielonej wesoło fruwała.
Złapała ją żaba i po wodzie płynie
„Uratuję cie biedronko, a ty mi ją przynieś.
Ref.: Biedroneczko...
Piosenka „Dla ciebie mamo”
Dla ciebie kwiaty kwitną na łące,
dla ciebie wieje ciepły wiatr,
dla ciebie niebo jest tak błękitne
do ciebie śmieje się cały świat.
Ref.: La, la, la, la, la, la,.....
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Dla ciebie świeci złociste słońce
dla ciebie gwiazdy nocą lśnią,
dla ciebie ptaki śpiewają wiosną
do ciebie śmieje się cały świat.
Ref.: La, la, la, la, la...
Piosenka „Żabie sekrety”
Żaby kumkają od rana,
że dzisiaj święto ma mama
My mamę bardzo kochamy
życzenia mamie składamy.
Ref.: Żyj droga mamo, żyj nam 100 lat!
Bądź zawsze zdrowa i kochaj nas
Żyj droga mamo, żyj nam 100 lat!
Bądź zawsze zdrowa i kochaj nas
Żaby rechocą od rana,
że swoje święto ma tata
my tatę bardzo kochamy,
życzenia tacie składamy
Ref.: Żyj drogi tato, żyj nam sto lat!
Bądź zawsze zdrowy i kochaj nas
Żyj drogi tato, żyj nam sto lat!
Bądź zawsze zdrowy i kochaj nas
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