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Bawiły się dzieci paluszkami
sł. autor nieznany, muz.: melodia popularna

           C                                                 A7 Dm
1. Ba-wiły, bawiły się dzieci palusz-ka-mi,
       G7                                                    C
Jak jeden nie może to drugi mu po-może.

2. Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami,
Jak drugi nie może to trzeci mu pomoże.

3. Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami, 
Jak trzeci nie może to czwarty mu pomoże.

4. Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami,
Jak czwarty nie może to piąty (kciuk) mu pomoże.

5. Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami,
Jak piąty (kciuk) nie może to piąstka mu pomoże.

6. Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami,
Jak piąstka nie może to łokieć jej pomoże.

7. Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami,
Jak łokieć nie może to czoło mu pomoże.

8. Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami,
Jak czoło nie może to głowa mu pomoże.

9. Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami,
Jak głowa nie może to nic już nie pomoże
 

Zabawa polega na pokazywaniu lub stukaniu w podłogę wybranymi częściami ciała.
Świetnie bawi się w to w kole na siedząco. 2



Chodzi lisek
sł.: autor nieznany, muz.: melodia popularna

Dsus2
Chodzi lisek koło drogi,
cichuteńko stawia nogi,
A                Dsus2
do kurnika się zakrada,
A                 Dsus2
nic nikomu nie powiada,
A                 Dsus2
do kurnika się zakrada,
A                 Dsus2
nic nikomu nie powiada.

Zabawa: Dzieci siedzą w kręgu po turecku, ręce mają schowane za plecami. Podczas
śpiewania piosenki lisek chodzi na zewnątrz koła. Ten, kogo dotknie, wstaje i goni go. 
Jeśli lisek obiegnie całe koło, zajmuje miejsce goniącego, a ten w następnej zabawie zostaje
liskiem. Jeśli lisek da się złapać, musi spróbować jeszcze raz.
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Grozik
sł.: autor nieznany, muz.: melodia popularna

D*                                          A7            D
Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele
D                                   A7            D
Nazbierało niewiele, niewiele, hej!
D                            A
Przyszedł do niej braciszek,
A7                D
połamał jej koszyczek.
D             G
Oj ty, ty, oj, ty, ty,
A7                   D
za koszyczek zapłać mi.
D             G
Oj ty, ty, oj, ty, ty,
A7                  D
za koszyczek zapłać mi.

*Zamiast akordu D-dur, dla ułatwienia, możesz zagrać akord Dsus2.
**Zamiast akordu G-dur, dla ułatwienia, możesz zagrać akord Dsus4.

Zabawa: Dzieci trzymają się za ręce i stoją parami na obwodzie koła. Podczas pierwszych
dwóch wersów tańczą cwałem Podczas trzeciego wersu zatrzymują się i kładą ręce na
biodrach. Na słowo „braciszek” dzieci przytupują. Na słowo „koszyczek” klaszczą. „Oj ty ty”
– grożą palcem, „Za koszyczek” – obracają się dookoła. Przy powtórce w drugą stronę.
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Jawor
sł.: autor nieznany, muz.: melodia popularna

C
Jawor, jawor,
Jaworowi ludzie,
Co wy tu robicie?
Budujemy mosty
Dla pana starosty.
G*                        C
Wszystkie pary przepuszczamy,
G                  C
tylko jedną zatrzymamy. 

*Zamiast akordu G-dur, dla ułatwienia, możesz zagrać akord Dsus4.

Zabawa: Para dzieci tworzy most trzymając się za wysoko uniesione ręce. Pozostałe pary,
jedna za drugą, przechodzą pod mostem. Na koniec dzieci tworzące most opuszczają ręce
i zatrzymują jedną parę. Zatrzymana para tworzy most i zabawa zaczyna się od nowa.
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Jestem muzykantem
sł.: autor nieznany, muz.: melodia popularna

    F*           
1. Jestem muzykantem - konszabelantem,
My, muzykanci-konszabelanci.
Ja umiem grać, my umiemy grać.
- A na czym? 
 F            C   F
- Na pia-ni-nie.
F                                  C                 F
A pianino, i no, i no, a pianino, i no, i no,
F                                   C                F
A pianino, i no, i no, a pianino, bęc!

2. Jestem muzykantem, konszabelantem
My, muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać:
- A na czym? 
- A na flecie.
Fiju, fiju, fiju, fiju, fiju, fiju, fiju, fiju
Fiju, fiju, fiju, fiju, fiju, fiju, bęc!

3. Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać, my umiemy grać:
- A na czym? 
- A na skrzypcach.
Pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili,
Pili, pili, pili, pili, pili, pili, bęc!
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4. Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać, my umiemy grać:
- A na czym? 
- A na trąbce.
Tru, tu, tu, tu, Tru, tu, tu, tu,
Tru, tu, tu, tu, Ttu, tu, tu, tu,
Tru, tu, tu, tu, Tru, tu, tu, tu,
Tru, tu, tu, tu, bęc!

5. Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać, my umiemy grać:
- A na czym? 
- A na bębnie.
Bum tarara, bum tarara,
Bum tarara, bum tarara,
Bum tarara, bum tarara,
Bum tarara, bęc!

*Zamiast akordu F-dur, dla ułatwienia, możesz zagrać akord F9.

Zabawa polega na pokazywaniu do kolejnych zwrotek sposobu gry na danym
instrumencie. Można wymyślać swoje zwrotki z nowymi instrumentami.
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Julijanka
sł.: autor nieznany, muz.: melodia popularna

C
Moja Julijanko,
klęknij na kolanko,
podeprzyj se boczki,
złap się za warkoczki.
C               G*
Umyj się, uczesz się
G7               C
i wybieraj, kogo chcesz. 

*Dla ułatwienia można grać cały czas G7 lub Dsus4.

Zabawa: Dzieci idą wokół Julijanki i śpiewają piosenkę. Julijanka ilustruje ruchem słowa
piosenki. Na koniec wybiera następne dziecko, które wchodzi do środka koła i zabawa
rozpoczyna się od nowa.
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Kapela
sł.: autor nieznany, muz.: melodia popularna

   C                     Dm
1. Zebrał cudną Jaś kapelę,
G7                          C
Jakich w świecie jest niewiele. 
C                            Dm
Są tam skrzypce, są tam basy, 
G7                 C
Cóż to będą za hałasy!
          C                Dm
Ref.: Dylu, dylu na badylu,
G7              C
Firli, firli, plum, plum. Plum
C                Dm
Fiku-miku na patyku,
G7                 C
Trarararara, bum, bum, bum!

2. Na skrzypeczkach Jaś przygrywa, 
nowych gości wciąż przybywa.
Na fujarce i na basach 
przygrywają jak na wczasach. 

Zabawa: Dzieci ustawione w kole trzymają się za ręce. Podczas śpiewania pierwszej
zwrotki poruszają się cwałem. Na słowa „cóż to będą za hałasy” – zatrzymują się, tupią 
i klaszczą. Podczas refrenu dzieci naśladują grę na instrumentach muzycznych. 9



Krakowiaczek
sł.: autor nieznany, muz.: melodia ludowa

A                       D*
Krakowiaczek jeden
A                     D 
miał koników siedem,
A                 D
pojechał na wojnę,
A                    D
został mu się jeden.
G**                     D
Siedem lat wo-jował,
A                     D  
szabli nie wyj-mował,
G                      D
szabla zardze-wiała,
A                    D
wojny nie wi-działa.

* Dla ułatwienia można zagrać akord Dsus2
** Dla ułatwienia można zagrać akord G7 lub Dsus4.

Zabawa: Dzieci stoją parami na obwodzie koła. Trzymają się jedną ręką w tali, zaś drugą
rękę chłopiec unosi do góry, a dziewczynka chwyta za spódnicę. Tańczą cwałem.
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Mam chusteczkę
sł.: autor nieznany, muz.: melodia popularna

C
Mam chusteczkę haftowaną
A                     Dm
Co ma cztery rogi
G            
Kogo kocham, kogo lubię
G7                     C
Rzucę mu pod nogi
C
Tej nie kocham
Tej nie lubię
A                   Dm
Tej nie poca-łuję
(G)*
A chusteczkę haftowaną 
G7                C  
Tobie poda-ruję.

Zabawa: Dzieci ustawione w koło trzymają się za ręce. Do środka koła wchodzi dziecko z
chusteczką. Pierwsza zwrotka wszyscy śpiewają w piosenkę i idą w koło. W drugiej zwrotce
dziecko z chusteczką wskazuje różne osoby a na koniec kładzie chusteczkę przed
wybranym dzieckiem. Wybraniec wchodzi do koła. 11



Stary Donald
sł.: autor nieznany, muz.: melodia popularna

    F*                      B6**          F     C    F   
1. Stary Donald farmę miał ija, ija o!
F                         B6        F            C   F
A na tej farmie krowę miał ija, ija o!
F
Krowa mu – mu - mu, mu, mu…wszędzie mu mu.
F                    B6        F                
Stary Donald farmę miał ija, ija o! Ija, ija o!

2. ... świnkę miał ija, ija o! Świnka chrum – chrum –
chrum, chrum, chrum….wszędzie chrum.
3. ... pieska miał, ija, ija o! Piesek hau – hau - hau,
hau, hau…wszędzie hau.
4. ... kury miał, ija, ija o! Kury ko – ko – ko, ko, ko; ...
5. ... gąskę miał, ija, ija o! Gąska gę – gę – gę, gę, gę;
...
6. ... kaczkę miał, ija, ija o! Kaczka kwa – kwa – kwa,
kwa, kwa; ....
7. ... owce miał, ija, ija o! Owce be – be – be, be, be;
…
8. ... kotka miał, ija, ija o! Kotek miau – miau –
miau, miau, miau;

* Zamiast akordu F-dur, dla ułatwienia, możesz zagrać akord F9.
** Dla ułatwienia możesz puścić 3 palec.

Zabawa polega na naśladowaniu odgłosów zwierząt.
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Do gry na ukulele przyda Ci się:
 

* aplikacja na telefonie, np. Ukulele Tuner Pocket,
*aplikacja do akordów UkeLib Chords, 

* kapodaster, do szybkiej zmiany tonacji, 
 

*koło kwintowe lub automatyczne programy do zmiany tonacji
utworu takie jak:

- https://muzycznelaboratorium.pl/10-zmiana-tonacji-transpozycja
- http://www.cdur.pl

- http://forguitar.org/transpose-music/, 
- http://www.chordchanger.com/

 

Lista przydasiów
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