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Jeśli przyjrzycie się zawartości koszyczków wielkanocnych, zauważycie, że 

niemal każdy zawiera to samo. Wszystko dlatego, że każdy ze święconych 

pokarmów ma symboliczne znaczenie: 

 

jajka –  pisanki symbolizują nowe życie,  

chleb – jest symbolem ciała Chrystusa, symbolizuje też dostatek i  gościn-

ność. 

sól – symbol prostoty życia i dostatku, oczyszczenia. Wierzono, że posiada 

moc odstraszania zła. 

kiełbasa – symbol dostatku oraz końca postu, 

przyprawy: chrzan i pieprz – symbol goryczy męki Chrystusa, 

baba wielkanocna – ciasto to jest symbolem umiejętności i doskonałości, 

zielone gałązki – symbol zmartwychwstania, odrodzenia i życia wieczne-

go, 

baranek – symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. 

 

Nie bez powodu pokarmy nosi się w wiklinowym koszyczku, 

gdyż wiklina też jest symbolem: zdolności do odradzania się, wytrwałości 

oraz nieśmiertelnej duszy. 

 

Zgodnie z tradycją na wielkanocnym stole powinny również znaleźć się: 

owies lub rzeżucha – to symbole życia, odrodzenia, zmartwychwstania, 

kurczaczek, który symbolizuje nowe życie, odrodzenie i radość, zają-

czek wielkanocny – symbol przemijania i  zmartwychwstania. Święcona 

przed Wielkanocą palma jest znakiem zwycięstwa nad grzechem, tryumfu  

i nieśmiertelności. Przypomina o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. 

Nie każdy wie, że kolory pisanek także mają swoją symbolikę. Odrodze-

nie symbolizują kolory: żółty, zielony i różowy. Czerwień symbolizuje mękę 

Chrystusa, brąz – ziemię, czerń z bielą – szacunek  

i pamięć o zmarłych, niebieski – zdrowie i czystość, a fioletowy – wielki 

post. Oczywiście najpiękniejsze są pisanki robione w domu, np. tradycyj-

ne kraszanki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola Jaworska 

Pola z palemką... 

Symbole wielkanocne 

W E S O Ł A  K L A S A  

… i z koszyczkiem  

wielkanocnym 

https://mamotoja.pl/przygotuj-swieconke-z-dzieckiem,wielkanoc-artykul,8147,r1p1.html
https://mamotoja.pl/rodzaje-pisanek-kraszanki-oklejanki-drapanki-foto,wielkanoc-artykul,28475,r1p1.html
https://mamotoja.pl/zajaczek-wielkanocny-skad-sie-wzial-co-musisz-wiedziec-o-tej-tradycji,wielkanoc-artykul,28805,r1p1.html
https://mamotoja.pl/zajaczek-wielkanocny-skad-sie-wzial-co-musisz-wiedziec-o-tej-tradycji,wielkanoc-artykul,28805,r1p1.html
https://mamotoja.pl/pisanki-wielkanocne-jak-zabarwic-jajka-naturalnie,wielkanoc-artykul,15503,r1p1.html
https://mamotoja.pl/pisanki-kraszanki-jajeczka-w-ludowym-stylu,wielkanoc-galeria,4220,r3p1.html


Świąteczny poradnik 
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Jak zrobić pisankę? 
 

Pisanka to jeden z symboli Wielkanocy. Zanim włożymy ją do koszyczka ze święcon-

ką, staramy się ją pięknie udekorować. Sposoby są różne. Jajko można zabarwić łupi-

ną od cebuli, gotowymi farbkami lub owinąć włóczką. Można też zrobić drapankę, 

czyli wydrapać igłą wzorek na zafarbowanej skorupce.   

  

Na zdjęciach prezentuję Wam moje wielkanocne propozycje. 

 

 

 

Nela Walczak 

 

Dawniej zdobieniem jaj 

zajmowały się wyłącznie 

kobiety, mężczyźnie wówczas 

nie wolno było wchodzić do 

izby. Jeśliby się tak zdarzyło, 

odczyniano urok, który intruz 

mógł rzucić na pisanki.  
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Śniadanie wielkanocne 

to wyjątkowy czas, 

kiedy spożywamy  

poświęcone pokarmy. 

Ulubione potrawy wielkanocne 

Uczniowie klasy 3a powiedzieli nam,  

jakie są ich ulubione potrawy wielkanocne.  

Przeczytajcie sami! Mniam… Mniam... 

 

Kuba K.    jajka i babka wielkanocna 

Kuba Ł.    babka wielkanocna 

Lena    babka wielkanocna i żurek 

Filip    babka wielkanocna i jajka 

Franek    jajka i żurek 

Wiktor J.    babka wielkanocna, jajka i żurek 

Ania    jajka i żurek 

Julka J.    babka wielkanocna, jajka i żurek 

Iga    babka wielkanocna i żurek 

Oliwia    babka wielkanocna, jajka i żurek 

Wiktor B.    babka wielkanocna, jajka i żurek 

Bartek    babka wielkanocna, jajka i żurek 

Kacper    żurek, jajka i pieprz 

Julka B.    babka  wielkanocna i żurek 

Kuba P.    kiełbasa 

Tymon    jajka 

Krystian    jajka 

 

 

 

 

 

 

W E S O Ł A  K L A S A  



Kącik sportowy 
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PIŁKA NOŻNA 

 

Piłka nożna narodziła się w XIX wieku w Anglii. To jeden z najpopularniejszych sportów 

zespołowych na świecie. Swoją popularność zawdzięcza temu, że może w nią grać każdy: 

wysoki i niski, chudy i trochę grubszy, chłopiec i dziewczyna. Można w nią grać na plaży, 

na łące, na ulicy lub na boisku.  

Profesjonalna drużyna piłkarska składa się z 11 zawodników: bramkarza i 10 graczy 

z pola: obrońców, pomocników i napastników. Bramkarz jest jedynym zawodnikiem, któ-

ry może dotykać i łapać piłkę, ale tylko w swoim polu karnym. Gra polega na utrzymy-

waniu się w posiadaniu piłki, podaniach piłki nogą lub głową (nie ręką) do partnera z ze-

społu oraz kopnięcia jej do bramki przeciwnika. Obecnie mistrzem świata w piłce noż-

nej jest reprezentacja Francji. Najlepszą drużyną piłkarską w 2020 roku został Bayern 

Monachium, a Roberta Lewandowskiego wybrano najlepszym piłkarzem 2020 roku.  

Moimi ulubionymi piłkarzami są Lionel Messi i Cristiano Ronaldo.   

 

 

Leo Messi jest Argentyńczykiem. Ma 33 lata. Gra w Barcelonie, 

jest też kapitanem reprezentacji Argentyny w piłce nożnej. Jest 

świetnym napastnikiem, znany jest z niesamowitego dryblingu. 

Sześciokrotnie zdobył Złotą Piłkę, czyli nagrodę dla najlepszego 

piłkarza roku. 

 

 

 

Cristiano Ronaldo ma 36 lat. Jest Portugalczykiem. Grał między 

innymi w Manchesterze United, Realu Madryt, obecnie jest za-

wodnikiem Juventusu Turyn oraz kapitanem reprezentacji Portu-

galii. Gra na pozycji napastnika. Jest pięciokrotnym zdobywcą Zło-

tej Piłki. 

W naszej szkole działa Uczniowski Klub Sportowy Lotnisko 

Modlin, który prowadzi zajęcia z piłki nożnej dla dziewcząt 

i chłopców. Trenerami są Jan Cios i Dariusz Sawicki.  Treningi 

odbywają się dwa razy w tygodniu na boisku w Modlinie przy 

ulicy Mieszka I, a zimą na hali w Modlinie Twierdzy. 

Jeśli chcesz podszkolić swoje umiejętności piłkarskie, poznać 

nowych kolegów, zapraszamy na nasze treningi.  

Wojciech  Jóskowski 
Ja i moja drużyna (stoję 2 od prawej strony) 
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Kącik sportowy 

PIŁKA NOŻNA 

  

Kevin de Bruyne 

 

Urodził się 28 czerwca 1991 r. w Drongen w Belgii. Najczęściej gra jako ofensywny 

środkowy pomocnik, ale trenerzy często wystawiają go jako skrzydłowego. Klubową 

karierę zaczynał w KRC Genk, z którym zdobył m.in. 

Puchar Belgii. W 2012 roku przeniósł się do ligi angiel-

skiej, ale szybko został wypożyczony do Werderu Bre-

ma. W 2015 w barwach WfL Wolsburg zagrał w 73 me-

czach, zaliczył 20 trafień i zdobył Puchar oraz Superpu-

char Niemiec. W 2016 roku wykupił go Manchester City 

za cenę 74 mln euro. Od 2011 r. jest regularnie powoły-

wany do seniorskiej reprezentacji Belgii. Razem z kadrą 

narodową wystąpił na mistrzostwach świata 2014 

w Brazylii i Euro 2016.  

 

Sergio Ramos 

Urodził się 30 marca 1986 r. w Sewilli. Zadebiutował jako obrońca w reprezentacji 

Hiszpanii już w wieku 18 lat. Karierę zaczynał w szkółce FC Sevilla od 2004 roku grając 

w jej pierwszym zespole. Latem 2005 roku został sprzedany 

do Realu Madryt za 27 mln euro. W barwach królewskich 

trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów i czterokrotnie zdo-

bywał mistrzostwo kraju. Obecnie występuje na środku obro-

ny, ale podczas mistrzostw trenerzy stawiali go również na 

prawej stronie defensywy. W półfinale mundialu w RPA udo-

wodnił, że ma stalowe nerwy, wykonując rzut karny lekką 

podcinką w środek bramki a la Panenka. Wiosną 2012 roku 

pobił klubowy rekord czerwonych kartek. W 21 meczach 

oglądał je aż 11 razy! 

 

Ja trenuję w drużynie MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki. 

Mam tam wielu kolegów, którzy tak jak ja lubią grać w pił-

kę. Oprócz treningów wyjeżdżamy również na turnieje.  

 

Aleksander Cienkowski 

W E S O Ł A  K L A S A  

To moja drużyna (stoję w górnym rzędzie drugi od prawej 



Gry planszowe 
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Scrabble  
 

W czasie pandemii zbyt dużo czasu spędzamy grając na 

komputerze. Dlatego warto grać w planszówki. To 

świetna zabawa dla całej rodziny i odpoczynek od kom-

putera. 

Ja polecam Scrabble. To fajna gra, która polega na ukła-

daniu różnych słów z liter, które mamy. Scrabble mają 

już 90 lat i nadal cieszą się dużym powodzeniem. 

Podejmijcie wyzwanie i grajcie w planszówki. To super 

zabawa dla całej rodziny! 

 

Nela Walczak 

 

Polecamy gry planszowe, w które warto zagrać z całą rodziną.  

To fantastycznie spędzony czas! 

 

 

   Wirus 

 
 

 

 

 

 

Chciałabym polecić Wam grę karcianą, którą bardzo lubię. Jest szybka i fajna. Ta gra na-

zywa się Wirus.  

Celem gry jest zebranie czterech różnych zdrowych organów. Gra wydaje się prosta, 

ale... możesz zostać nagle zawirusowany przez przeciwnika! Co więcej, 2 wirusy nisz-

czą Twój organ doszczętnie. Dodatkowo można komuś ukraść organ, zaszczepić się, 

a nawet zamienić z kimś ciałami. 

Lubię w tej grze to, że są nagłe zwroty akcji. Czyli nawet jak masz już 3 zdrowe organy 

i już prawie wygrałeś, możesz stracić wszystko!   

 

Aleksandra Chmielewska 
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   Tosia 

 

Kącik przyrodniczy 
Szynszyla 

 

Szynszyla jest zwierzęciem futerkowym, należącym do rzędu 

gryzoni. Ma bardzo puszyste i miękkie, miłe w dotyku futerko 

o szarej barwie, ciemniejszej na grzbiecie, jaśniejszej na bokach 

i brzuchu. Posiada również duże uszy, okrągłe ciemne oczy, dłu-

gi i puszysty ogon. Długość ciała wynosi od 20 do 40 cm, a ma-

sa to około 1 kg. Żyją od 10 do 22 lat. Szynszyle to zwierzątka 

stadne, nie lubią głaskania, a także trzymania na rękach. Prowa-

dzą nocny tryb życia, są bardzo aktywne, potrzebują dużo ru-

chu.   

Zuzanna Błaszczyk 

Gekon 

 

Gekony, to najbogatsza w gatunki rodzina małych i średnich jaszczu-

rek. Obejmuje ponad 100 rodzajów i ponad 1200 gatunków opisa-

nych naukowo. Są popularnymi wśród terrarystów zwierzętami do-

mowymi. Gekony dzielą się na nocne (mają pionowe źrenice) 

i dzienne (mają okrągłe źrenice). Gekony najliczniej występują 

w Ameryce, Afryce, na Madagaskarze i Półwyspie Arabskim. Żyją 

w lasach, stepach, na sawannach, terenach pustynnych i skalistych. 

Żywią się głównie dużymi owadami, większe gatunki polują na małe 

ptaki i gryzonie. Ogon gekona służy do balansowania ciałem i jest 

też magazynem tłuszczu. Jaszczurki te potrafią zmieniać ubarwienie, 

nie tak jak u kameleona, a jedynie z jasnej na ciemniejszą barwę. 

 

P.S. Mój brat Filip jest właścicielem trzech dorosłych gekonów: Psi-

kusa, Fanty i Kory☺ 

Udało mu się samodzielnie wyhodować czwartego gekona, który 

właśnie skończył miesiąc. Jajko, z którego się wykluł, wymagało bar-

dzo dużej cierpliwości i stworzenia mu odpowiednich warunków, 

które zapewnił inkubator i opieka Filipa. 

 

 

 

Lena Stankiewicz 

 

W E S O Ł A  K L A S A  

 

  Lena, Psikus i Fanta:) 

 



Kącik przyrodniczy 
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Koty 

 

Koty to niezwykłe i tajemnicze zwierzęta. Mówi się, że chodzą własny-

mi ścieżkami. To znaczy, że robią to, co chcą i nie zawsze słuchają 

swoich właścicieli. Nie zatrzyma ich żaden płot, wędrują gdzie chcą. Do 

znanych kociarzy należą między innymi Ed Sheeran i Cleo. 

Moja babcia ma trzy koty: Pusię, Kropkę i Rozrabiaka. Są to dachowce, 

czyli koty wielorasowe. Każdy z nich jest inny. Pusia jest dzika, Kropka 

jest nieśmiała i płochliwa, a Rozrabiak bije się z innymi kotami. To wła-

śnie dlatego ma postrzępione uszy. 

Choć jestem psiarą, to i tak lubię koty babci! 

 

Nela Walczak 

 

 

 

Królik miniaturowy 

 
Króliki miniaturowe pochodzą z południowo – zachodniej Europy. Występują w prawie 

wszystkich odmianach. Są więc króliki jednobarwne lub pstrokate, długowłose lub 

o krótkiej sierści, z uszami stojącymi lub kłapouche. Do znanych ras królików miniatu-

rowych zaliczają się: karzełek polski, rex, baran, miniaturki kolorowe oraz miniaturki li-

sie. Zwierzęta te mają sympatyczny wygląd: okrągłe główki, duże, błyszczące oczy, perka-

ty nosek, a także miłe w dotyku futerko. Króliki mają doskonały 

słuch oraz bardzo wrażliwy węch. Dorosłe okazy ważą od 1 kg 

do 1,25 kg, a barany miniaturki – 1,5 kg. Króliki żyją od 7 do 10 

lat. Króliki miniaturowe są towarzyskie, lubią zabawę i przytula-

nie, są wyjątkowo sprytne i bardzo ciekawe świata. To prawdziwi 

smakosze - lubią urozmaicony pokarm (świeża zielenina, warzy-

wa, owoce, dzikie zioła, świeże gałązki). Stale potrzebują świeżego 

siana i czystej wody. 

Ten śliczny króliczek na zdjęciu to mój Pysio. Ma 4 lata. Jest bar-

dzo łagodny, lubi pieszczoty i zabawy. Już nie mogę się doczekać, 

kiedy znów wypuszczę go na ogród. 

 

Wojciech  Jóskowski 
        Wojtek i PysioKoń fry-

Nela i Rozrabiakoń fryzyjski 
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Kącik przyrodniczy 

Cocker spaniel angielski 

 

Mój pies to cocker spaniel angielski, ma na imię Budek.  Jest psem 

myśliwskim, dlatego jest bardzo odważny i nie boi się wystrzałów. Ma 

bardzo dobrą kondycję, uwielbia długie spacery i codzienne zabawy, 

na przykład aportowanie. Wybiegany bardzo długo śpi. Na spacerach 

często łapie trop i wszystko wącha. Szczególnie nie lubi kotów, 

potrafi gonić też za ptakami. Jest bardzo ciekawski i radosny, ciągle 

macha ogonem. Zdarza mu się jednak obszczekać nieznajomych, za 

to z wielką radością wita domowników. Często łobuzuje i zachowuje 

się jak szczeniak, mimo, że ma już prawie 4 lata. Spaniele mają  

piękne, długie uszy i gęstą sierść. Wymagają regularnego czesania 

i strzyżenia oraz kąpieli. Budek też chodzi do fryzjera. Jest moim 

psim kumplem i nie zamieniłbym go na żadnego innego psa. 

 

Aleksander Cienkowski 

W E S O Ł A  K L A S A  

Olek i Budek 

Ala, Apka i szczenięta 

Psy 

 
Dlaczego psy są naszymi najlepszymi przyjaciółmi? Bo nie zwracają 

uwagi na to, czy ktoś jest brzydki czy piękny, biedny albo bogaty, nie 

potrafią kłamać i wyczuwają nasze nastroje. Są z nami na dobre i na 

złe, kochają nas bezinteresownie. Dlatego warto, byśmy lepiej poznali 

ich naturę i potrafili się lepiej komunikować z naszymi wiernymi przy-

jaciółmi. Pies jest członkiem rodziny. Szczeniak powinien być traktowa-

ny jak dziecko, które musi poznać zasady: jak się zachowywać w domu, 

jak na zewnątrz, trzeba o niego dbać i bardzo mocno kochać. 

Od 4 marca w moim domu jest o czworo takich przyjaciół więcej. Mo-

ja kochana suczka Apka została szczęśliwą mamą. 

 

Alicja Lebensztejn 



 

Czy marzyliście kiedyś o posiadaniu sportowego szybkiego auta? Jeżeli 

tak, to zachęcam Was do przeczytania tego krótkiego artykułu 

o trzech niezwykłych markach samochodów. 

 

Corvette Z06  
 

Pierwszą z nich jest Corvette Z06 roz-

pędzająca się do 100 km/h w 4,2 sekun-

dy, maksymalna prędkość to 300 km/h. 

Ta niezwykła maszyna ma silnik o po-

jemności 6,2 litra, co odpowiada pojem-

ności dziewięciu  silnikom aut marki fiat 

126p (maluch). Ten samochód znają bar-

dzo dobrze nasi rodzice. 

Szybkie sportowe samochody 
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        Lamborghini Anventador  
 

Drugim samochodem, którym jazda sprawi wielką 

frajdę jest Lamborghini Aventador. Auto ma jesz-

cze większy silnik od poprzednika, bo aż 6,5 litra. 

Osiąga moc 750 KM, rozpędzają to super auto do 

100 km/h w niecałe 2,9 sekundy. 

 

 

                                        Bugatti Chiron 

 

 Ostatnią niezwykłą maszyną, którą chciałem Wam 

przybliżyć jest Bugatti Chiron, która w 42 sekundy je-

dzie 400 km/h. Moc silnika to 1500 koni mechanicz-

nych ( a ile koni mechanicznych ma Twój samochód?). 

Polecam Wam obejrzeć film na kanale YouTube z bicia 

rekordu prędkości przez ten samochód. 

 

To są moje ulubione marki samochodów, a Wy, jakie auta lubicie? 

 

Alan Rama 
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Pokoloruj elementy  

na określone kolory, 

 a stworzą one  

jeden z symboli 

wielkanocnych. 

Powodzenia!!! 

   

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Świąteczna kolorowanka 

W E S O Ł A  K L A S A  



Świąteczny zawrót głowy 
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Komu uda się dotrzeć 

do pisanek, króliczkowi 

czy kurczaczkowi? 

Sprawdź!!! 

Z czterech pisanek wykluły 

się już pisklęta. Pokoloruj 

działania i odpowiadające 

im wyniki na ten sam kolor. 
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Świąteczne zagadki 

W E S O Ł A  K L A S A  

Odpowiedzi: 1. zajączek, 2. pisanki, 3. koszyczek, 4. Lany Poniedziałek, 5. baranek, 6. rzeżucha, 7. babka wielkanocna 

Święty ZzAlicja Lebensztejn. 

 

 

1. Zgodnie ze starym, 

wielkanocnym zwyczajem 

słodkie prezenty  

dzieciom rozdaje.  

 

 

 

 

 

2. Malowane lub kraszane,  

na Wielkanoc ozdabiane. 

 

 

 

5. Tyle w koszyczku 

leży pisanek,  

a pośród nich słodki... 

 

 

3, Pleciony ze słomy 

albo z wikliny.  

W święta do kościoła 

go zanosimy. 

 

 

 

 

4. W ten świąteczny dzień 

każdy z nas się śmieje, 

 a woda nie z nieba,  

lecz z wiader się leje.  

 

 

 

7. Na wielkanocnym stole 

to ona króluje,  

polana słodkim lukrem  

i gościom smakuje. 

 

 

 

6. Choć już święta blisko, 

wiatr na dworze dmucha, 

na talerzu w domu  

kiełkuje... 



SMACZNEGO! 

 Kuchnia malucha 

S T R .  1 5  N R  3 ( 2 5 )  

 

 

 

 

 

Zofia Przybysz 

       Cytrynowa babka piaskowa 

 

Czas przed Wielkanocą to dobra chwila na spędzenie jej z rodziną i przyjaciółmi. W moim domu 

w okresie świąt zawsze unosi się zapach świeżo upieczonego ciasta. Bardzo  lubię 

robić z moją mamą właśnie cytrynową babkę piaskową. W przepisie podam wam 

mój mały sekret, dzięki któremu jest ona tak pyszna.  

Babka piaskowa to tradycyjny deser na polskim stole podczas Wielkanocy. Jest 

symbolem doskonałości, dostatku, przemienienia czegoś prostego w coś nadzwy-

czajnego oraz symbolem wiary, nadziei i miłości. 

Przy pieczeniu takiej babki pomogła mi mamusia i jak zwykle wyszło przepysznie. 

Polecam i smacznego! 

Składniki 

250 g mąki 

250 g cukru 

250 g masła 

4 jajka 

1 cytryna 

1 zapach cytrynowy 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Potrzebne będą również: odrobina masła i bułki tartej do posmarowania i obsypania formy oraz forma 

do ciasta i waga kuchenna. 

Przygotowanie 

Nastawiamy  piekarnik na 180 stopni z termoobiegiem. Oddzielamy  żółtka od białek i z białek ubijamy 

sztywną pianę. Czy wiece jak sprawdzić, czy piana jest dobrze ubita? Należy przechylić miskę do góry 

nogami. Prawidłowo ubita piana powinna pozostać na miejscu. Pianę przekładamy do miski i odstawia-

my na bok. A teraz mój sekret! Bierzemy całą cytrynę, myjemy pod ciepłą wodą, kroimy na 4 części, 

usuwamy pestki i tak całą cytrynę miksujemy wraz z zapachem cytrynowym w blenderze. Żółtka ubija-

my z cukrem i masłem do momentu, aż powstanie puszysty, jasny krem. Do ubitego kremu dodajemy 

zmiksowaną cytrynę, ubitą pianę, mąkę i proszek do pieczenia. Wszystko delikatnie mieszamy. Przekła-

damy masę do formy na ciasto, wstawiamy do piekarnika i pieczemy 50 minut. Czy wiecie jak spraw-

dzić, czy ciasto jest już dobrze upieczone? Przy pomocy długiej wykałaczki sprawdzamy, czy ciasto 

w środku jest już suche. Upieczone ciasto wyjmujemy z piekarnika, odstawiamy na parę minut i jeszcze 

ciepłe wyjmujemy z formy aby nie zaparowało. Po całkowitym ostygnięciu posypujemy cukrem pu-

drem.  
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 

w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

Dundel dundel dundel sztyc 

tańczy tańczy każdy Ty, 

Dundel dundel dundel sztyc 

tańczy tańczy tańczy. 

 

 

Kiedy wschodzi słońce  

z dundelem tańczysz Ty, 

kiedy przyjdzie księżyc 

zaśpiewaj sobie tak: 

 

 

Dundel dundel dundel sztyc 

tańczy tańczy każdy Ty, 

Dundel dundel dundel sztyc 

tańczy tańczy tańczy. 

 

 

 

Kiedy pada deszcz  

i smutno Tobie jest, 

zadzwoń po ekipę, 

zatańczcie sobie też. 

 

 
Dundel dundel dundel sztyc 

tańczy tańczy każdy Ty, 

Dundel dundel dundel sztyc 

tańczy tańczy tańczy. 

 

 

 

 

 

 

 

ZesZespół DUNDLE 

Alan, Oskar, Wojtek, Olek, Mateusz. 

Powodzenia!!! 


