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Pstryk Julian Tuwim 

 

Sterczy w ścianie taki pstryczek, 

Mały pstryczek-elektryczek, 

Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, 

To się widno robi w mig. 

 

Bardzo łatwo: 

Pstryk - i światło! 

Pstryknąć potem jeszcze raz, 

Zaraz mrok otoczy nas. 

A jak pstryknąć trzeci raz- 

Znowu dawny świeci blask. 

 

Taką siłę ma tajemną 

Ten ukryty w ścianie smyk! 

Ciemno - widno - 

Widno - ciemno. 

 

Któż to jest ten mały pstryk? 

Może świetlik? Może ognik? 

Jak tam dostał się i skąd? 

 

To nie ognik. To przewodnik. 

Taki drut, a w drucie PRĄD. 

Robisz pstryk i włączasz PRĄD! 

Elektryczny bystry PRRRRĄD! 

I skąd światło? 

Właśnie stąd! 

 



Katar  Jadwiga Koczanowska 

 

Złapał katar Katarzynę 

i nas także dopaść może, 

trzeba sprytnie go unikać, 

bo z katarem żyć niedobrze. 

A psik, a psik – nos czerwony, 

a psik, a psik – głowa boli, 

a psik, a psik – precz z katarem, 

zmykaj od nas jak najdalej. 

Złapał katar Katarzynę, 

a my złapać się nie damy, 

niech sam sobie kicha, prycha, 

my ważniejsze sprawy mamy 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Pieski małe dwa 

 

Pieski małe dwa chciały przejść się chwilkę 

Nie wiedziały że, przeszły całą milkę 

I znalazły coś, taką dużą białą kość 

Si bon, si bon tralalalala 

Si bon, si bon tralalalala 

Si bon, si bon taką dużą białą kość 

Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę 

Nie wiedziały jak, znalazły deseczkę 

I choć była zła, przeszły po niej pieski dwa 

Si bon, si bon tralalalala 

Si bon, si bon tralalalala 

Si bon, si bon, przeszły po niej pieski dwa 

Pieski małe dwa poszły raz na łąkę 

Zobaczyły tam czerwoną biedronkę 

A biedronka ta mnóstwo czarnych kropek ma 

Si bon, si bon tralalalala 

Si bon, si bon tralalalala 

Si bon, si bon mnóstwo czarnych kropek ma 

Pieski małe dwa poszły więc do domu 

O przygodzie swej nie mówiąc nikomu 

Wlazły w budę swą, teraz sobie smacznie śpią 

Si bon, si bon 

Si bon, si bon 

Si bon, si bon teraz sobie smacznie śpią 

 

 

 
 



 

Szczotka, pasta 

Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda, 

Tak się zaczyna wielka przygoda. 

Myję zęby bo wiem dobrze o tym, 

Ten kto nie myje ten ma kłopoty. 

Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć. 

Refren: 

Szczotko, szczotko, hej szczoteczko ooo, 

Zatańcz ze mną, tańcz w kółeczko ooo, 

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo ooo, 

Po jedzeniu kręć nią żwawo ooo. 

Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć. 

  

 


