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do Prostych Piosenek Pani Kasi cz.1 Łatwe dzwonki
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do Prostych Piosenek Pani Kasi cz.1 Łatwe dzwonki
"Dzień i noc" muz. i sł. Kasia Zaniat

Dzień      i         noc,                dzień     i          noc.                Kiedy                 słońce              świe           -     ci?

Dzień      i         noc,                dzień     i          noc.                Zapy            -     tajmy               dzie            -    ci.
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MuzyKat | MUZYKALNIE DLA DZIECI
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do Prostych Piosenek Pani Kasi cz.1 Łatwe dzwonki
"7 dni tygodnia" muz. i sł. Kasia Zaniat

    Siedem        dni tygodnia.        Siedem          dni tygodnia.        Każdy             swoje imię          ma!

    Siedem        dni tygodnia.        Siedem          dni tygodnia.        Znasz je          Ty i znam je          ja!

https://muzykat.com/
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do Prostych Piosenek Pani Kasi cz.1 Łatwe dzwonki
"4 pory roku" muz. i sł. Kasia Zaniat

Wiosna,             lato,                jesień,            zima.

 Wiosna,             lato,                jesień,            zima.

1 głos 

2 głos 
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do Prostych Piosenek Pani Kasi cz.1 Łatwe dzwonki
"12 miesięcy" muz. i sł. Kasia Zaniat

wstęp: 
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do Prostych Piosenek Pani Kasi cz.1 Łatwe dzwonki
"12 miesięcy" muz. i sł. Kasia Zaniat

że znów...                                                                               że znów

że znów...                      za                rok do nas                                    wróci. 

https://muzykat.com/


MuzyKat | MUZYKALNIE DLA DZIECI
www.muzykat.com

do Prostych Piosenek Pani Kasi cz.1 Łatwe dzwonki
"12 miesięcy" muz. i sł. Kasia Zaniat

że znów...                                                                                               że znów

że znów...                                    za                               rok do nas                      wróci. 
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do Prostych Piosenek Pani Kasi cz.1 Łatwe dzwonki
"12 miesięcy" muz. i sł. Kasia Zaniat

Lipiec oraz sier                             -           pień,                        a za nimi wrze                             -               sień.       
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do Prostych Piosenek Pani Kasi cz.1 Łatwe dzwonki
"12 miesięcy" muz. i sł. Kasia Zaniat

zakończenie: 
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