
 

PIOSENKI DO TEATRZYKU 

WAKACYJNE SNURKOWANIE, 

CZYLI CZYIM DOMEM JEST RAFA KORALOWA 

 

 

 

PIOSENKA 1 – NIECH ŻYJĄ WAKACJE 

LINK DO PIOSENKI W WERSJI VIDEO: tutaj 

TYTUŁ: NIECH ŻYJĄ WAKACJE 

TEKST: MARIA KOWNACKA 

MELODIA: JERZY WESOŁOWSKI 

 

Niech żyją wakacje, 

niech żyje pole i las, 

i niebo, i słońce, 

wolny, swobodny czas. 

Pojedzie z nami piłka 

i kajak, i skakanka, 

będziemy grać w siatkówkę 

od samiutkiego ranka. 

 

Gorące, złote słońce 

na ciemno nas opali, 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY


 

w srebrzystej, bystrej rzece 

będziemy się kąpali. 

Niech żyją wakacje, 

niech żyje pole i las, 

i niebo, i słońce, 

wolny, swobodny czas. 

 

 

 

PIOSENKA 2 – KOLOROWA RYBKA 

LINK DO PIOSENKI W WERSJI VIDEO: tutaj 

TYTUŁ: KOLOROWA RYBKA 

ALBUM: ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE 

 

Kolorowa rybka pływa w oceanie, 

Plum, plum, plum, plum, plum! 

A ogromny rekin chciałby zjeść śniadanie, 

Plum, plum, plum, plum, plum! 

Rybka pomyślała, że rekin ją zje, 

Plum, plum, plum, plum, plum! 

Na dnie oceanu, gdzieś schowała się! 

Plum, plum, plum, plum, plum! 

 

Ref. Plum, plum, plum, plum, 

Plum, plum, plum, 

Plum, plum, plum, plum 

Plum, plum, plum! (2x) 

 

Ogromniasty rekin pływa w oceanie, 

Plum, plum, plum, plum, plum! 

Kolorowej rybki szuka na śniadanie, 

Plum, plum, plum, plum, plum! 

A, że nie mógł znaleźć nigdzie rybki tej, 

Plum, plum, plum, plum, plum! 

Na dnie oceanu zapadł w długi sen! 

Plum, plum, plum, plum, plum! 

 

Ref. Plum, plum, plum, plum, 

Plum, plum, plum, 

Plum, plum, plum, plum 

Plum, plum, plum! (2x) 

https://www.youtube.com/watch?v=sdcJPxuJkl8


 

 

 

 

PIOSENKA 3 – KROKODYLA ZNAK 

LINK DO PIOSENKI W WERSJI VIDEO: tutaj 

TYTUŁ: KROKODYLA ZNAK 

ALBUM: ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE 

Ja jestem krokodylem 

I wielką paszczę mam 

W mej paszczy ostre zęby 

Pokazać mogę wam 

 

Ref: Paszczą klapię – klap, klap, klap 

Bo to krokodyla znak 

Biegam szybko – człap, człap, człap 

Bo krokodyl biega tak 

Klap, klap, człap, człap 

To jest krokodyla znak 

 

Ja jestem krokodylem 

I pływam tak jak nikt 

Ogonem długim ruszam 

Pod wodą znikam w mig 

 

Ref: Paszczą klapię – klap, klap, klap 

Bo to krokodyla znak 

Biegam szybko – człap, człap, człap 

Bo krokodyl biega tak 

Klap, klap, człap, człap 

To jest krokodyla znak 

Klap, klap, człap, człap 

To jest krokodyla znak 

 

 

 

PIOSENKA 3 – MOJA PLANETA 

LINK DO PIOSENKI W WERSJI VIDEO: tutaj 

TYTUŁ: MOJA PLANETA 

TEKST: JUSTYNA HOLM 

KOMPOZYTOR: MAJKA JEŻOWSKA 

https://www.youtube.com/watch?v=5FxlJGCmanU
https://www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4


 

 

 
Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi 

Moja planeta nie ma ceny 

Moja planeta jest rano niewyspana 

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama. 

 

Moja planeta nie spadła tu z księżyca 

Moja planeta to tajemnica 

Moja planeta raz zimna raz przegrzana 

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama. 

 

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi 

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić 

SOS - ratujmy siebie sami 

SOS - do siebie wysyłamy 

 

Moja planeta miłości się nie boi 

Moja planeta broń rozbroi 

Moja planeta zna dobre obyczaje 

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje 

 

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi... 

 

(SOS! SOS! SOS!) 

 

Tak to prawda 

Ziemia była cierpliwa 

Ale teraz musi 

Teraz musi być żywa 

 

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi... 

 

(SOS! SOS! SOS! ... ) „Moja planeta” – piosenka na koniec 

 

 

 

Teatrzyk „Wakacyjne snurkowanie, czyli czyim domem jest rafa koralowa” jest częścią projektu „Mały 

Obywatel Świata”. Wszystkie materiały edukacyjne projektu są współfinansowane w ramach programu polskiej 

współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Teatrzyk wyraża wyłącznie poglądy autorów i 

nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

 



 

  


