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SPACER FRANKA 

 

Franek idzie do miasteczka 

obok płynie bystra rzeczka. 

(Wysuwamy język jak najdalej z buzi i z powrotem wsuwamy.) 

 

W rzeczce żaby kumkają 

przed boćkiem się chowają. 

(Dziecko naśladuje rechot żab: kum, kum, kum ) 

 

Słychać klekot bociana 

i śpiew ptaszków od rana. 

(Naśladujemy klekot bociana oraz śpiew ptaków: 

Kle-kle-kle, ćwir-ćwir- ćwir ) 

 

Ulicą jedzie pogotowie. 

Jaki dźwięk wydaje? Kto mi powie? 

( I - U, I - U, I - U, I - U, ) 

 

A za nimi auto strażaka 

Oj będzie wielka draka! 

(E - U, E - U, E - U, E - U, E - U,) 

 

Pan policjant Franka wita 

I o jego zdrowie pyta. 

(Uśmiechamy się wesoło, pokazując zęby) 

 

O! Samolot w górze leci 

Widok taki lubią dzieci. 

(Naśladujemy dźwięk lecącego samolotu: UUUU, UUUU) 
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KURKA 

 

Dawno temu pewna kurka, 

Patrzyła z grzędy na inne podwórka. 

KO – KO – KO 

 

Widziała podwórka sąsiadów, 

Nie robiąc przy tym przysiadów. 

KO – KO – KO 

 

Lornetkę do okna przykładała, 

Za pierś się trzymając, o mało nie mdlała! 

KO – KO – KO 

 

Widziała kurka rzeczy nieprawdopodobne, 

Czy wyjdzie jej to na dobre? 

KO – KO – KO 

 

Baran, na przykład, stał za płotem, 

I bawił się swoim brązowym rogiem. 

KO – KO – KO 

 

To jak to? To on nie w pracy? 

Trzeba powiedzieć to szybko bacy! 

KO – KO – KO 

 

Krowa zamiast jeść trawę na łące, 

Zabawia rozmową dzikie zające! 

KO – KO – KO 

 

A tu widzę przez lornetkę, 

Moją szefową, panią Anetkę! 

KO – KO – KO 

Zamiast zwierzęta, kurki nakarmić, 

Kruszy bułeczkę i ptaki karmi! 
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KO – KO – KO 

 

Kogucik też leń, leży i wzdycha, 

Od tego leżenia kicha i kicha! 

A – PSIK, A – PSIK 

 

Ja jedna tylko dzielnie pracuje, 

Jaja na grzędzie tu wysiaduje! 

KO – KO – KO 

 

Barany, świnie, krowy i kaczki, 

Nic znów nie robią i siedzą u praczki. 

KO – KO – KO 

 

Kurka siedziała już dosyć wściekła, 

W końcu sama do siebie tak oto rzekła: 

Siedzieć cichutko na swojej grzędzie? 

Oj nie wytrzymam, tak to nie będzie! 

KO – KO – KO 

 

Idę na skargę do gospodarza, 

Taka to chwila rzadko się zdarza! 

KO – KO – KO 

 

Pan gospodarz kurkę wysłuchał, 

Na pożegnanie tak jej powiedział: 

Jesteś młodziutka i głupia kurka, 

Nie wścibiaj dzióbka do czyjegoś podwórka! 

 

Kto wścibia nosek i ciągle zazdrości, 

Ma w piersiach zawsze poranne mdłości! 

Oczy bieleją, dziób się wykrzywia, 

A z dzióbka robi się brzydka mina. 

Taką ci radę dam, moja droga: 

Nie tędy prowadzi do życia droga! 

KO - KO – KO 
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