
Masażyki dziecięce

„Sześć parasoli”

Kiedy na dworze pada,

to w szatni stoi kolorowych

parasoli gromada.

Ten pierwszy w esy-floresy

- to parasol Teresy.

Drugi - czerwony w kółka

- to parasol Jurka

Trzeci - beżowy w kropki

- to parasol Dorotki.

Czwarty - żółty w kwiatki

- to parasol Beatki.

Piąty - w ciapki zielony

- to parasol Ilony.

Szósty - niebieski w kratkę

- wybrał sobie Małgorzatkę.

Z Małgorzatką chodzi wszędzie i czeka, aż deszcz będzie.

„Idzie Pani”

Idzie pani: tup, tup, tup, 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk,

 skacze dziecko: hop, hop, hop, 

żaba robi długi skok. 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu,

kropi deszczyk: puk, puk, puk,

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup,

a grad w szyby łup, łup, łup.

Świeci słonko,

wieje wietrzyk,

pada deszczyk. 

Czujesz dreszczyk? 



„List do Babci”

Kochana babciu. Kropka.

Piszę ci, że mamy w domu kotka. Kropka.

Kotek chodzi, kotek skacze, kotek drapie, kotek chrapie.

Składamy list, naklejamy znaczek

i zanosimy na pocztę

„Jesień”

Drzewom we włosy dmucha wiatr,

A deszczyk kropi: kap, kap, kap.

Krople kapią równiuteńko,

Szepczą cicho: „mój maleńki,

Śpij już, śpij, śpij, już śpij, już śpij...”

Leci listek, leci przez świat

Gdzieś tam na ziemię cicho spadł.

Leci drugi, leci trzeci,

Biegną zbierać listki dzieci.

No, a potem wszystkie liście

Układają w piękne kiście.

„Kanapka”

Najpierw chleb pokroję 

Potem posmaruję 

Na to ser położę 

Pomidora dołożę 

I posolę i popieprzę 

Żeby wszystko było lepsze 

Już nie powiem ani słowa, bo kanapka jest gotowa.



„Pizza”

Najpierw sypiemy mąkę i zgarniamy ją 

lejemy oliwę 

dodajemy szczyptę soli 

no… może dwie, trzy.

Wyrabiamy ciasto 

wałkujemy 

wygładzamy placek i na wierzchu kładziemy:

pomidory, krążki cebuli , oliwki 

później … (dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy),

posypujemy serem i… buch! do pieca 

Wyjmujemy i kroimy: dla mamusi, dla tatusia, dla babci, dla brata

dla Matyldy… a teraz (dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy).

Polewamy keczupem i… zjadamy… mniam, mniam, mniam.
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