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I zwrotka  

Pobawmy się dźwiękami, różnymi odgłosami, 

Szumami, szelestami, co są wokół nas 

Gdy o nich zaśpiewamy, nie będą hałasami 

Zrobimy z nich muzykę, jakiej nie znał świat! 

 

Zegar tyka - tik tak 

Dzięcioł stuka - stuk stuk 

Dzwoni budzik - dryń dryń 

Deszcz mnie budzi - kap kap 

Nie chcesz wstawać - ueee ueee 

Jeść śniadania - błe błe 

Do tego każą ci być cicho - ciii!!!! 

 

Zbita szyba – brzdęk brzdęk 

Ryba pływa – pua! pua! 

Jeż o zmroku – szur szur szur 

Szklanka soku – gul gul gul 

Głośne klaksony – ti did ti did 

I dzwonią dzwony – bim bom bam 

A gdy łaskocze cię to robisz właśnie tak [śmiech] 

 

Ref. 

Gdy nastawimy ucha 

Dokoła wszystko stuka 

Furkocze, świszczy, chrupie, chlupie,  

Brzęczy, huka, puka 

Te wszechobecne dźwięki 

Śpiewamy w rytm piosenki 

I jeśli chcesz zaśpiewać z nami,  

Baw się odgłosami!  

 

 

II zwrotka  

Pobawmy się dźwiękami, różnymi odgłosami, 

Szumami, szelestami, co są wokół nas 

Gdy o nich zaśpiewamy, nie będą hałasami 

Zrobimy z nich muzykę, jakiej nie znał świat! 

 

Silnik wyje - brum brum 

Serce bije - tu tum, tu tum 

Tu armata - bum bum 

Tu mucha lata - bzzzzzz 

Mokre klapki - klap klap 

Twoje chrupki - chrup chrup 

A kiedy czas już iść do łóżka - nieeeee!!!!! 

 

Pociąg jedzie – u uuuu! 

Zimne ręce – hu hu  

Szumi morze - szuuu 

Kamień w wodę – …plusk ! 

Tu telewizor gra   

I gada bla bla bla 

A gdy śpiewamy wszyscy brawo biją tak: [klaskanie] 

 

Ref.  

Gdy słuchać się nauczysz 

Posłuchaj głosu ciszy  

Posłuchaj, jak się budzi kwiat 

I jak harcują myszy 

Posłuchaj dziecka, które 

Ma niesłyszalny głos 

Uśmiechnij się do niego 

Pomocną podaj dłoń! 

Ref. 

I jeśli chcesz zaśpiewać z nami, baw się odgłosami!  

 
 


