„WAKACYJNE SPOTKANIE Z PRZYRODĄ
(Wiązanka znanych piosenek)

Razem:

Lato, lato, lato czeka
Razem z latem czeka rzeka
Razem z rzeka czeka las
A tam ciągle nie ma nas.

Uczeń 1

No, to idziemy tam …

Razem:

Gdzie strumyk płynie z wolna,
Rozsiewa zioła maj,
Stokrotka rośnie polna,
A nad nią szumi gaj (zielony gaj !)

Uczeń 2

I gdzie…

Razem:

Biedroneczki są w kropeczki i to chwalą sobie,
U motylka plamek kilka służy ku ozdobie,
W drobne cętki storczyk giętki liliowe tuli płatki,
Ty mój grzybku też masz łatki i śliczny kapelusik,
Niech więc wcale cię nie smuci ten drobny biały rzucik.

Uczeń 3

I gdzie…

Razem:

Pieski małe dwa
Chciały przejść przez rzeczkę
Nie wiedziały jak
Znalazły deseczkę
I choć była zła
Przeszły po niej pieski dwa

Uczeń 4

Już dosyć tego. Jedziemy w góry!

Razem:

Jak dobrze nam zdobywać góry
I młodą piersią chłonąć wiatr …
Mieć w uszach szum, (bis razem)
Strumieni śpiew, (bis razem) …
Hejże hej, Hejże ha !

Uczeń 5

Posłuchajcie, co wam powiem!
(śpiewa)
Zapadł cichy wieczór, już ucichł wiatru wiew
Gdzieś w oddali słychać harmonii tęskny śpiew
Biegnę wąska dróżką, co pośród gór się pnie
Bo pod jarzębiną, dwóch chłopców czeka mnie

Uczeń 1

No, nie! Tylko nie chłopaki!
Ja miałam ciekawszą przygodę…
(śpiewa)
Mały miś
do lasu bał się iść.
Powiedziałam mu: (śpiewa)
Nie bój się,
Wilki nie zjedzą cię…

Razem:

My obronimy cię! (razem)

Uczeń 1

A może teraz nad morze?

Uczeń 2

Morze, nasze morze ….

Razem:

Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal,
Gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal.

Uczeń 3

Ja chcę na Mazury!

Uczeń 4

Ok.

Razem:

Hej, Mazury, jakie cudne,
Gdzie jest taki drugi kraj…

Uczeń 5

Jest super, ale …
(śpiewa)
Dzień gaśnie w szarej mgle
Wiatr strąca krople z drzew
Sznur kormoranów w locie splątał się
Pożegnał ciepły dzień
Ostatni dzień w mazurskich stronach….

Uczeń 1

Już wracać czas!

Uczeń 2

Gdzie? Dokąd?

Uczeń 3

Do szkoły!

Uczeń 4

No, to zaśpiewajmy nasz hymn!

Razem:

To niebo nad nami,
szum lasów, zieleń pól,
gdzie Wisła i Odra - to Polska,
to kraj mój.
My chcemy się uczyć,
pracować ile sił,
by Polska w siłę rosła,
by kraj piękny był.

