
Misiowe pląsy  Latarenka - słowa 

1. „Aram sam sam” 
melodia z Maroko,  sł. polskie Maria Tomaszewska 
Aram sam, sam, sam,  
Kręcę młynek, kręcę młynek  
Tu kolana mam 
Zasypiam, zasypiam, 
Kręcę młynek, kręcę młynek 
Tu kolana mam 

 
2. „Balonik” 

melodia mongolska, sł. polskie Maria Tomaszewska 
 
Ja balonik  mam, 
Tobie balonik mam (bis) 
Balonik leci w górę, 
Teraz balonik śpi, 
Zatańczymy z nim 
Chociaż balonik śpi, tańczymy z nim 
Wznosi się aż do nieba,  
Teraz leci w dół 
Dlaczego balonik spada na sąsiada? 

 
3. „Bębenek” 

muz. Franciszek Rybicki, sł. Maria Terlikowska   

 

Stoi Janek przy okienku  
I pałeczkę w ręku ma. 
Bębni marsza na bębenku, 
Raz i dwa i raz i dwa. 
Marsz to taka jest piosenka,  
Że jej smutno bez bębenka 

 
 
 



4. „Pies szczeka” 
muz. i sł. Maria Tomaszewska 
 
Hau, hau  
czemu szczekasz psie? 
Lubię gdy mój głos 
Po całym lesie niesie się. 

 
 
5. „Dziadek Władek” 

piosenka amerykańska, autor słów nieznany 
 
Dziadek Władek farmę miał ija ija o 
Na niej świnki hodował ija ija o 
Świnki chrum chrum chrum, chrum ,chrum, chrum 
Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, 
Owce be, be, be, be, be, be 
Be, be, be, be, be, be, be 
Kozy: me, me, me, me, me, me 
Me, me, me, me, me, me, me 
Kury ko. Ko, ko, ko,. Ko, ko 
Ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko 
Dziadek Władek farmę miał ija ija o 
 

 
6. „Dwa kółeczka” 

autorzy nieznani 
 
Patrzcie, patrzcie jak wesoło 
Dwa kółeczka tańczą w koło, 
dwa kółeczka tańczą wraz, 
Ach jak to raduje nas. 
 
 
 
 



Patrzcie, patrzcie jak wesoło 
Dwa kółeczka skaczą w koło, 
dwa kółeczka tańczą wraz, 
Ach jak to raduje nas. 
 
Patrzcie, patrzcie jak wesoło 
Dwa kółeczka tupią w koło, 
dwa kółeczka tańczą wraz, 
Ach jak to raduje nas. 
 
 Patrzcie, patrzcie jak wesoło 
Dwa kółeczka klaszczą w koło, 
dwa kółeczka tańczą wraz, 
Ach jak to raduje nas. 

 

7. Jadą goście, jadą 
piosenka ludowa 
Jadą goście, jadą, koło mego sadu. 
Do mnie nie przyjadą, bo nie mam posagu. 
 
toi hola hola laa 
toi hola hola la 
 
Powiadają ludzie,  
że ja malowana. 
A ja u matuli  
ładnie wychowana. 
 
toi hola hola laa 
toi hola hola la 
 
 

8. Dwa Michały 
sł. Julian Tuwim, autor muzyki nieznany 
 
Tańcowały dwa Michały 
La, la, la, la, la 
Jeden duży, drugi mały 
La, la, la, la 
Jak ten duży zaczął krążyć. 



La, la, la, la, la 
To ten mały nie mógł zdążyć 
La, la, la, la 

 
9.  Latarenka  

piosenka niemiecka,  
sł. polskie Maria Tomaszewska 
 
Ja w ręku mam latarenkę 
I świeczka w niej świeci się 
Na niebie gwiazdy są piękne 
A tu lataranka jest 
Jak cudnie światło świeci, 
La, la, la, la 
Ach patrzcie wszystkie dzieci. 
 

 
10. Chuchuua 

pląs argentyński, sł. pol. Maria Tomaszewska 
 
chór: Ciu ciu ła, ła, ła, ciu, ciu ła, ła, ła (bis)  
[dzieci kołyszą się a ich ręce ruszają się jak wycieraczki samochodowe]  
solista: Kompanija [salutuje] 
chór: Kompanija [salutują] 
solista: Ręce w przód [wyciąga ręce] 
chór: ręce w przód [wyciągają ręce w przód] 
[wszystko od początku i potem dodawane są kolejne wersy i znów śpiewa się od początku] 
ściśnij pięści 
kciuki w górę, 
kciuki w dół, 
głowa w chmury, 
kuper wypięty 
na zewnątrz pięty 
język wyjęty 

 


