
Jesienna orkiestra 

1.Bębenek zagra bum, bum, bum 

A trójkąt na to dzyń, dzyń, dzyń 

Grają w duecie raz, dwa, trzy 

Sił nie żałują – dobrze brzmi 

 

Co za orkiestra, nasza wspaniała 

Bębenek, trójkąt, dobrana para 

Grają w duecie – bum, bum bim 

I jeszcze trójkąt dzyń, dzyń, dzyń 

 

2.Teraz tamburyn pa, pa, pa 

No i grzechotka szu, szu sza 

Grają w duecie raz, dwa, trzy 

Sił nie żałują – dobrze brzmi 

 

Co za orkiestra nasza wspaniała 

Dwa instrumenty, dobrana para 

Grają w duecie pa, pa, pa 

No i grzechotka szu, szu, sza 

 

3.Tera orkiestra raz, dwa, trzy 

Tu grają wszystkie instrumenty 

Cała orkiestra raz, dwa, trzy 

Sił nie żałuje - dobrze brzmi 

 

Najpierw bębenek a potem trójkąt 

Teraz tamburyn równo równiutko 

No i grzechotka szu, szu, sza 

Nasza orkiestra pięknie gra 

 

 

 

„Katechizm polskiego dziecka” 

                   sł. Władysław Bełza 

 

– Kto ty jesteś?                   - Polak mały. 

– Jaki znak twój?                - Orzeł biały. 

– Gdzie ty mieszkasz?        - Między swemi. 

– W jakim kraju?                - W polskiej ziemi. 

– Czem ta ziemia?              - Mą Ojczyzną. 

– Czem zdobytą?                - Krwią i blizną. 

– Czy ją kochasz?               - Kocham szczerze. 

– A w co wierzysz?             - W Polskę wierzę. 

– Coś ty dla niej?                - Wdzięczne dziecię. 

– Coś jej winien?                - Oddać życie. 

 

 



„Misie dwa” 

 sł. i muz. Urszula Pakuła 

Ty i ja, ty i ja, ty i ja 

misie szare, misie szare obydwa, 

i kochają się te misie, 

przytulają swoje pysie 

misie szare, misie szare obydwa. 

 

 

 

Pan Listopad 

Pan Listopad gra na basie 

Dylu, dylu bum 

Na jesiennym graniu zna się 

Trawką dotknął strun 

   

Wesoło gra muzyka 

Pada deszcz 

Świerszcz za kominem cyka 

Tańcz, gdy chcesz 

  

Pan Listopad gra na bębnie 

Bara bara bam 

Z deszczem puka równo, pięknie 

Koncert daje nam 

  

Wesoło gra muzyka 

Pada deszcz 

Świerszcz za kominem cyka 

Tańcz, gdy chcesz 

  

Pan Listopad gra na flecie 

Fiju, fiju, fiu 

Z liści złotych ma berecik 

A kubraczek z nut 

 

Wesoło gra muzyka 

Pada deszcz 

Świerszcz za kominem cyka 

Tańcz, gdy chcesz.   


