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1. 

 

Nadszedł dzień wyjątkowy 

- taki rzadko się zdarza - 

zapisany od dawna 

na pół strony kalendarza. 

Moja pierwsza wycieczka! 

Już w plecaku jabłuszko, picie i tost.  

Jeszcze miś i chusteczka, 

A na głowie czapeczka. 

 

Cała klasa w autokarze siedzi już // uuu 

i patrzy w okno... uuu... 

A za oknem autostrada, 

cel tuż tuż, cel tuż tuż... 

Chodź, zrobimy zdjęcie!  

 

Ref. 

 

 

Chodź do oceanarium!  

Super oceanarium! 

Chcemy zwiedzić je całe 

i odwiedzić fokarium. 

Zobacz, co kryje się w głębinach mórz,  

dłużej czasu nie marnuj! 

Chodź z nami i już! 

 

Właśnie w oceanarium 

poznasz świat wyjątkowy, 

od kolorów i wzorów 

można mieć zawrót głowy. 

Tutaj tygrys to rekin, a nie kot, 

tu rozgwiazda nie świeci, a ryba ma młot. 

Rybki tu, rybki tam! 

Tyle ich mówię wam. 

Tu i tam! 

2. 

 

Każda rybka jest inna, 

błyszczą płetwy i grzbiety,  

a niejedna wygląda 

jakby z innej planety. 

Ale ziemia jest jedna! 

I od dzisiaj zamierzam chronić ją. 

Morza i oceany - morza i oceany 

to skarb niedoceniany! 

Gdy wieczorem już do domu wracać czas // uuu 

patrzymy w okno uuu... 

ja już tęsknię, wiem, że wrócę tu nie raz, tu nie raz. 

Chodź, zrobimy zdjęcie! 

Ref.  

Ostatni 

refren 

Chodź do oceanarium... 

Pojedź z nami już dzisiaj, dłużej czasu nie marnuj. 

Nie wiem, kim będę gdy dorosnę, lecz  

chcę pracować pod wodą, to pewna jest rzecz! 

 

Bridge Ryby świnki, ryby motyle, ryby piekielnice, 

kozy, lisice, 

morskie krowy, morskie koniki 

i chochliki psotne na morza dnie. 

A to nie wszystko jeszcze: 

ryby klauny i ryby miecze, 

ryby nietoperze – ja w to nie wierzę,  

jeszcze smok błękitny, papugoryby... 

Nie na niby, lecz naprawdę tak jest! 

Bo nasza ziemia 

kryje skarby nawet na morza dnie. 

Nasza ziemia -  

najpiękniejszy dom dla ciebie i mnie! 

 

 


