
Kołysanki 
tradycyjne

teksty



Z popielnika na Wojtusia 
iskiereczka mruga.

Chodź opowiem ci bajeczkę,
bajka będzie długa.

Była sobie raz królewna,
pokochała grajka.

Król wyprawił im wesele
i skończona bajka.

Była sobie Baba Jaga,
Miała chatkę z masła.

A w tej chatce same dziwy.
Pst! Iskierka zgasła.

Z popielnika na Wojtusia
Iskiereczka mruga

Chodź opowiem ci bajeczkę
Bajka będzie długa

Już ci Wojtuś nie uwierzy
Iskiereczko mała

Chwilę błyśniesz potem zgaśniesz
Ot i bajka cała

Bajka iskierki



Już gwiazdy lśnią,

Już dzieci śpią,

sen zmorzył twą laleczkę,

więc główkę złóż

i oczka zmruż,

opowiem ci bajeczkę.

Był sobie król,

był sobie paź,

i była też królewna.

Żyli wśród róż,

nie znali burz,

rzecz najzupełniej pewna.

Kochał ja król,

kochał ją paź,

kochali ją we dwoje

i ona też

kochała ich,

kochali się we troje.

Już gwiazdy lśnią



Lecz straszny los,

Okrutna śmieć

W udziale im przypadła:

Króla zjadł pies,

Pazia zjadł kot,

Królewnę myszka zjadła.

Lecz żeby ci nie było żal,

Dziecino ukochana;

Z cukru był król,

Z piernika paź,

Królewna z marcepana.



Słoneczko już...

gasi złoty blask.

Za chwilę niebo,

błyśnie czarem gwiazd,

dobranoc już...

Słoneczko już...

gasi złoty blask.

Za chwilę niebo,

błyśnie czarem gwiazd,

dobranoc już...

aaa aaaa aaaa aaaa aaa aaa aaa...

Słoneczko



Aaa, kotki dwa,

szarobure obydwa,

nic nie będą robiły,

tylko ciebie bawiły.

Aaa, kotki dwa,

szarobure obydwa,

jeden szary, drugi bury,

a ten trzeci myk! do dziury.

Aaa, kotki dwa,

szarobure obydwa,

żeby tylko jeden był,

To by z tobą mleczko pił.

AAA kotki dwa



Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia,

tańcowała dokolusia, dokolusia,

tańcowała ranną rosą, ranną rosą,

i tupała nóżką bosą, nóżką bosą.

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia,

tańcowała dokolusia, dokolusia,

tańcowała i w południe, i w południe,

kiedy słonko grzało cudnie, grzało cudnie.

Ta Dorotka, ta malusia, ta malusia,

tańcowała dokolusia, dokolusia,

tańcowała i z wieczora, i z wieczora,

gdy szło słonko do jeziora, do jeziora.

Teraz śpi już w kolebusi, w kolebusi,

na różowej, na podusi, na podusi.

Chodzi Senek koło płotka, koło płotka:

„Cicho, bo tam śpi Dorotka, śpi Dorotka...

Ta Dorotka
sł. Janina Porazińska



Stary niedźwiedź mocno śpi,

stary niedźwiedź mocno śpi. 

My się go boimy, na palcach chodzimy,

jak się zbudzi to nas zje, 

jak się zbudzi to nas zje. 

Pierwsza godzina niedźwiedź śpi,

druga godzina niedźwiedź chrapie,

trzecia godzina niedźwiedź łapie!!!

lub do zasypiania:

pierwsza godzina niedźwiedź śpi

druga godzina niedźwiedź sapie

trzecia godzina niedźwiedź chrapie

(mówimy coraz ciszej)

Stary Niedźwiedź



Dobrej nocy, i sza, do bialego śpij dnia.

Śpij dziecino, oczka zmruż,

Śpij do wschodu rannych zorz

Mama zaś będzie tu 

Śpiewać piosnki do snu.

Mama zaś będzie tu

Śpiewać piosnki do snu.

Gwiazdki w górze już lśnią,

Wszystkie dzieci już śpią,

Więc i ty swe oczka zmruż,

Śpij do wschodu rannych zorz.

Jutro znów w ranny czas

Zbudzi cię słonka blask.

Jutro znów w ranny czas

Zbudzi cię słonka blask.

Dobrej nocy i sza
na melodię kołysanki Johannesa Brahmsa



Idzie niebo ciemną nocą,

ma w fartuszku pełno gwiazd.

Gwiazdki błyszczą i migocą,

aż wyjrzały ptaszki z gniazd.

Jak wyjrzały, zobaczyły,

to nie chciały dłużej spać.

Kaprysiły, grymasiły,

żeby im po jednej dać.

Gwiazdki nie są do zabawy,

bo by nocka była zła.

Gdy usłyszy kot kulawy,

cicho bądźcie, aaa…

Idzie niebo ciemną nocą

sł. Ewa Szelburg - Zarembinamuz. Romuald Żylinski,
Tadeusz Mayzner



Śpij słodko
Kochanie...



Śpij słodko
Kochanie...



Jeżeli polubiłeś i używasz tego ebooka
polub też nas:

www.muzycznarodzina.pl

https://www.facebook.com/muzycznarodzina
https://www.instagram.com/muzyczna_rodzina/
http://www.muzycznarodzina.pl/

