
 

TEMATYKA NA MIESIĄC 

KWIECIEŃ 

 

1. Święta, święta, biją dzwony 

2. Wielkanoc 

3. Z kulturą za pan brat 

4. Jestem kulturalny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Święta Wielkanocne” 

sł. Anna Bernat, muz. Barbara Kolago 

 

Słońce złote jak pisanka 

na błękitnym niebie 

zaświeciło od poranka 

dla mnie i dla ciebie. 

Bo… bo… to… to… 

 

Ref.: Święta Wielkanocne, 

zielenią się drzewa. 

Już bociany powróciły, 

szpak o wiośnie śpiewa. /× 2 

Weźmy kolorowe farby, 

pomalujmy jajka. 

Niech pisanki lśnią w koszyku, 

wielkanocna bajka. 

Bo… bo… to… to… 

 

Ref.: Święta Wielkanocne… 

I kurczaczki, i baranki 

do koszyka damy. 

Niech nasz koszyk piękny będzie, 

gdy na stół stawiany. 

Bo… bo… to… to… 

 

Ref.: Święta Wielkanocne… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Wielkanocny stół" E. Skarżyńska 
 

Nasz stół wielkanocny  

haftowany w kwiaty.  

W borówkowej zieleni  

listeczków skrzydlatych  

lukrowana baba  

rozpycha się na nim,  

a przy babie -  

mazurek w owoce przybrany.  

 

Palmy pachną jak łąka  

w samym środku lata.  

Siada mama przy stole,  

A przy mamie tata.  

I my.  

 

Wiosna na nas  

zza firanek zerka,  

a pstrokate pisanki  

chcą tańczyć oberka.  

 

Wpuśćmy wiosnę,  

Niech słońcem  

zabłyśnie nad stołem  

w wielkanocne świętowanie  

jak wiosna wesołe! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Kapela” 

sł. i muz. Tradycyjne 

 

 Zebrał cudną Jaś kapelę,  

Jakich w świecie jest niewiele.  

Są tam skrzypce, są tam basy.. 

Cóż to będą za hałasy! 

 

Ref.: Dylu, dylu na badylu, 

Firli, firli, 

plum, plum. 

Fiku-miku na patyku, 

Tralalala,  

bum, bum, bum! Klaszczą. 

 

Na skrzypeczkach Jaś wygrywa, 

Nowych gości wciąż przybywa. 

Na skrzypeczkach i na basach 

Przygrywają jak na wczasach. 

 

Ref.: Dylu, dylu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Magiczne miejsce” 

Marek Majewski 

 

Teatr to jest widownia i scena. 

Niby nic magicznego w tym nie ma, 

aż do chwili, gdy nagle na scenie 

dziwne zacznie się dziać przedstawienie. (…) 

Każda bajka się staje prawdziwa, 

gaśnie światło i scena ożywa. 

Wszystko może się zdarzyć na scenie. 

Działa czar, póki trwa przedstawienie. (…) 

Teatr gra. Każdy ma, czego szuka. 

A to wszystko nazywa się sztuka. 

Gdy dorosnę, to może tu wrocę, 

żeby zagrać na scenie w tej sztuce. (…) 

„Tydzień” 

Jan Brzechwa 

 

Tydzień dzieci miał siedmioro: 

– Niech się tutaj wszystkie zbiorą! 

Ale przecież nie tak łatwo 

Radzić sobie z liczną dziatwą: 

Poniedziałek już od wtorku 

Poszukuje kota w worku, 

Wtorek środę wziął pod brodę: 

– Chodźmy sitkiem czerpać wodę. 

Czwartek w górze igłą grzebie 

I zaszywa dziury w niebie. 

Chcieli pracę skończyć w piątek, 

A to ledwie był początek. 

Zamyśliła się sobota: 

– Toż dopiero jest robota! 

Poszli razem do niedzieli, 

Tam porządnie odpoczęli. 

Tydzień drapie się w przedziałek: 

– No, a gdzie jest poniedziałek? 

Poniedziałek już od wtorku 

Poszukuje kota w worku… 

I tak dalej… 

 



 

„Piosenka lalkarza” 

sł. Jan Wilkowski, muz. Tradycyjna 

 

1. Chodzi lalkarz światem, 

Serce w nim rogate. 

Chodzi z wiatrem, z pluchą, 

Z lalką za pazuchą. 

Ref.: Hej, hej, jak wędrowne ptactwo, 

Hej, hej, kukiełkarskie bractwo. 

Tak łazi rad nierad 

Najśmieszniejszy teatr. 

2. Gdzie parawan stanie, 

Tam nasze mieszkanie. 

Gdzie się lalka wtuli, 

Tam my u matuli. 

Ref.: Hej, hej, jak wędrowne ptactwo, 

Hej, hej, kukiełkarskie bractwo. 

Cztery strony wiatru, 

Ot i gmach teatru. 

3. Tak łaził moj dziadek, 

Pra i prapradziadek. 

I ja nie przestanę 

łazić z parawanem. 

Ref.: Hej, hej, jak wędrowne ptactwo, 

Hej, hej, kukiełkarskie bractwo. 

Ścisnę lalkę w pięści, 

Niech i wam się szczęści. 


