
 

Barbara Syjud-Kwaśniewska Rytmika V 2017 – Piosenki na dzień Mamy:  

Piosenka nutki f1 „Do serduszka mamy taty” 
Słowa i muzyka: Barbara Syjud-Kwaśniewska 
 
Nutka f1 lśni od rana 
Czysto brzmią jej nagrania 
Na pięciolinii zajmuje pierwsze pole 
Pięknie chce grać swoją rolę 
 
Od samego rana na, na, na, na, na, na, na, na, na, ćwiczy 
Czy już miło ucho, o, o, o, słyszy? 
 
Do serduszka swojej Mamy, dla Mamusi gram. 
Do serduszka swojej Mamy, dla Mamusi gram. 
 
Ach, och, ech,  ach, och, ech,  ach, och, ech, 
Moja mamuś kocham Ciebie! 
Ach, och, ech,  ach, och, ech,  ach, och, ech, 
Mój Tatusiu kocham Ciebie! 
 
„Rock and Roll dla mamy i taty” 
Słowa i muzyka: Barbara Syjud-Kwaśniewska 
 
1.Mamusiu bardzo Cię kocham 
wst. instr 
Gdy jest mi źle, przytulasz mnie 
wst. instr. 
Na dobranoc pocałujesz mnie 
wst. instr. 
 
Ref.  Kocham, kocham moją mamę 
i moje serce jej oddaję. 2x 
 
2. Kocham,  kocham mojego tatę. 
wst. Instr. 
Lubię czekać na jego radę. 
wst. Instr. 
Idziemy razem dziś na spacer. 
wst. Instr. 
 
Ref.  Kocham, kocham mojego tatę 
i moje serce mu oddaję. 2x 

 

„Chcę wam powiedzieć” 
Słowa i muzyka: autor nieznany, dopisana zwrota II: Barbara Syjud-
Kwaśniewska 
 
1.Chcę wam powiedzieć, bo o tym nie wiecie,  
że moja mama najpiękniejsza w świecie.  
Jest taka miła, kocham ją ogromnie  
gdy się śmieje do mnie.  
 
Chociaż wiem, że pracuje a wieczorem pocałuje.  
Rankiem wiąże sznuróweczki, nocą pierze mi kurteczki. 
 
/Bo mamusia jest kochana, wciąż pracuje od rana,  
a to wszystko dla swych dzieci, niech jej słonko jasno świeci./2x 
 
2 Chcę wam powiedzieć, bo o tym nie wiecie,  
że tatuś mój jest najlepszy na świecie.  
Jest taki dobry, kocham go ogromnie  
gdy blisko jest przy mnie.  
 
Chociaż wiem, że pracuje, nic w zamian nie oczekuje. 
Tylko miłość, posłuszeństwo, gdy się boje, uratuje. 
 
/Bo mój tatuś jest kochany, wciąż pracuje i miłuje. 
Dobrą ręką wychowuje, za to wszystko mu dziękuję!/2x. 
 
„Choć mam rączki małe” 
Słowa i muzyka: autor nieznany 
 
Choć mam rączki małe I niewiele zrobię, 
/pomogę Mamusi, niech odpocznie sobie./2x 
 
Zamiotę izdebkę, umyję garnuszki. 
/Niech się tu nie schodzą łakomczuszki muszki./2x 
 
I braciszka uśpię, w białej kolebusi. 
/Chociaż w tym pomogę kochanej Mamusi./2x 
 
 
  
 
 
 



 

  

Grozik" (piosenka taneczna) 
Słowa i muzyka: autor nieznany, słowa II zwr: Barbara Syjud-
Kwaśniewska 
 
1. Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele 
Nazbierało niewiele, niewiele, hej! 
Przyszedł do niej braciszek 
Połamał jej koszyczek. 
Oj ty, ty, oj, ty, ty, za koszyczek zapłać mi. 
Oj ty, ty, oj, ty, ty, za koszyczek zapłać mi. 

2.Chciało dziewczę po ziele, po ziele, po ziele 
Nazbierać choć niewiele, niewiele, hej! 
Przyszedł do niej braciszek 
Naprawił jej koszyczek. 
Dobryś ty, dobryś ty, naprawiłeś koszyk mi 
Dobryś ty, dobryś ty, naprawiłeś koszyk mi 

Spis piosenek na płycie: 
1 Chce wam powiedzieć 
2 Chce wam powiedzieć podkład 
3 Chce wam powiedzieć II wersja 
4 Chce wam powiedzieć II wersja podkład 
5 Choć mam raczki małe 
6 Choć mam raczki małe podkład 
7 Piosenka nutki f1 Do serduszka  
8 Piosenka nutki f1 Do serduszka podkład 
9 Piosenka nutki f1 Do serduszka II wersja 
10 Piosenka nutki f1 Do serduszka podkład II wersja 
11 Rock and Roll dla mamy i taty 
12 Rock and Roll dla mamy i taty podkład 
13 Rock and Roll dla mamy i taty podkład do nauki bez śpiewu 
14 Rock and Roll dla mamy i taty podkład do nauki bez dzwonków 
15 Rock and Roll dla mamy i taty powoli 
16 Rock and Roll dla mamy i taty powoli podkład 
17 Rock and Roll dla mamy i taty powoli do nauki bez śpiewu 
18 Rock and Roll dla mamy i taty powoli podkład do nauki bez dzwonków 
19 Ciasto z truskawkami mojej mamy 
20 Ciasto z truskawkami mojej mamy podkład 
21 Poszło dziewczę po ziele 
22 Poszło dziewczę po ziele podkład 
23 Polka galopka 
24 Krakowiak 
25 Polonez 
 
 
 

„Ciasto truskawkowe mojej mamy” 
Słowa i muzyka: Barbara Syjud-Kwaśniewska 
 
1.Moja mama pyszne piecze w domu ciasta 
Z truskawkami, morelami, jagodami 
Ja uwielbiam, ja uwielbiam moją mamę 
Ja uwielbiam, ja uwielbiam moją mamę 
 
2. A mój tata gdy przychodzi spracowany 
Przy stole razem siadamy, zajadamy 
Ja uwielbiam, ja uwielbiam mojego tatę 
Ja uwielbiam, ja uwielbiam mojego tatę 
 
 

ftp://ftp.coffeetea.nazwa.pl/kidssyjudpl/pliki/rytmika/Grozik.mp3

