
Piosenka do utrwalenia 

1. Na sawannie słońce piecze, szumią trawy,  

a zwierzęta mają swoje różne sprawy.  

Chodzą, biegną i pływają, i fruwają,  

więc zobaczmy, jakie ważne sprawy mają.  

Gepard głośno chwali się, że jest najszybszy.  

Nosorożec martwi się, że jest najbrzydszy.  

Zebra twierdzi, że jest tutaj najpiękniejsza,  

a żyrafa, że jest przecież najmądrzejsza.  

Ref.: Bo to sawanna jest, sawanna pełna słońca.  

Bo to sawanna życiem zwierząt tętniąca.  

Bo to sawanna tak gorąca, że dla ochłody  

zwierzaki ciągle wskakują do wody.  

Chlup, chlup, chlup, chlup.  

Chlup, chlup, chlup, chlup!  

2. W cieniu wielkich baobabów śpią lamparty.  

Hieny dziś opowiadają sobie żarty,  

a pod palmą przyczaiła się pantera.  

Na akacji siedzi sęp i myśli zbiera.  

Na sawannie dzień jak co dzień, bez pośpiechu,  

trochę żartów, trochę kłótni, trochę śmiechu.  

Na sawannie słońce piecze, szumią trawy,  

a zwierzęta mają swoje różne sprawy.  

Ref.: Bo to sawanna jest… 

 

 



Wierszyki o zwierzętach  

Słoń  

Słoń ma trąbę, słoń ma kły,  

ale wcale nie jest zły.  

To łagodne, miłe zwierzę  

– idź do zoo, to uwierzysz.  

Żyrafa  

Długą szyję ma żyrafa,  

wysoka jest jak szafa.  

Na palce się nie wspina,  

gdy liście z drzewa wcina.  

Lew  

Złota grzywa lśni w słońcu,  

to król zwierząt jest w końcu.  

Głośno ryczy, ale...  

nie boję się go wcale.  

Hipopotam  

Małe oczy, małe uszy,  

z wody wcale się nie ruszy.  

Lecz nie drażnij tego zwierza,  

bo do szarży zaraz zmierza.  

Pantera  

Na arenę wkroczy teraz  

cętkowana pantera.  

Na drzewo się wspina, na płotek.  

O! To bardzo groźny kotek.  

Kangur  

Zakupów nie robi,  

ale torbę trzyma,  

a w tej torbie śpi  



kangurza dziecina.  

Małpy  

Różnie bywa z małpami,  

popisują się figlami.  

Skaczą z drzewa na drzewo,  

lubię małpki na pewno.  

Krokodyl  

Krokodyl w Nilu mieszka,  

zna go Bambo, nasz koleżka.  

Ja mu wcale nie zazdroszczę,  

że krokodyla nie goszczę.  

Nosorożec  

Nosorożec szczyci się rogiem,  

ja tego zrobić nie mogę.  

To zwierzę srogie i dzikie,  

uciekam od niego z krzykiem. 

 


