
Mam chusteczkę haftowaną 
 
 
Mam chusteczkę haftowaną, 
co ma cztery rogi, 
kogo kocham, kogo lubię, 
rzucę mu pod nogi. 
tego kocham, tego lubię, 
tego pocałuję, 
a chusteczkę haftowaną 
tobie podaruję! 
 
Dzieci siadają w kole i śpiewają piosenkę. 
W środku koła rytmicznie chodzi jedno 
dziecko, powiewając chusteczką i wskazując 
osoby, o których mowa w piosence. Komu rzuci chusteczkę pod nogi ten przyklęka na niej, 
naprzeciwko niego to samo robi osoba ze środka koła i przesyłają sobie całusy, (jeśli chcą, 
mogą cmoknąć się w policzki). Dziecko, które było w środku, zajmuje wolne miejsce, a 
wybrana osoba chodzi z chusteczką. 
*************************************************** ************* 
I have a handkerchief embroidered, 
which has four corners, 
whom I love, whom I like, 
I'll throw it at his feet. 
you I love, you I like, 
you I  kiss, 
and handkerchief embroidered 
you just give! 
 
 
Children sit in a circle and sing a song. In the middle of the circle rhythmically comes one 
child, waving a handkerchief and pointing to the person referred to in the song. Who will 
throw the handkerchief under his feet kneels on it, in front of him, so do the child from the 
middle of the circle and send kisses, (if you wish, you can cluck the cheeks). A child who was 
in the middle, sits on the empty space, and the child who was kissed comes with a 
handkerchief. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=3IuOAtrVOCE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
embroidered handkerchief 
 
 



 

Ojciec Wirgiliusz 
 
  
 
Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje 
A miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje 
Hejże dzieci, hejże ha, hejże ha, hejże ha 
Róbcie wszystko to co ja, to co ja, to co ja. 
 
Połączone koło wiruje przy śpiewie. Jedno z dzieci stoi w środku koło 
– jest ojcem Wirgiliuszem. Wykonuje gest lub ruch, który naśladuje 
reszta dzieci. Następnie wybiera innego Ojca Wirgiliusza i zabawa 
trwa nadal. 
 
*********************************************** 
 
Father Wirgiliusz taught his children 
And he had one hundred twenty three of them 
Holla children, holla ha holla ha, holla ha 
Do everything what I do, what I do, what I do. 
 
 
 
The wheel of children is spinning. One child stands in the middle of the circle 
- Is the father Wirgiliusz. Performs a gesture or movement which mimics 
the rest of the children. Then select another Father Wirgiliusz and fun 
continues. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=AO0HFKreUHs  
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Nie chcę cię znać  – traditional children play with singing 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nie chcę cię znać 
 
Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać. 
Chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj. 
Prawą mi daj, lewą mi daj 
I już się na mnie nie gniewaj. 
Prawą mi daj, lewą mi daj 
I już się na mnie nie gniewaj. 
 
*********************************** 
 
I do not want to, I do not want to, I do not want to know you. 
Come to me, come to me, give me your hand. 
Give me your right hand. 
Give me your left hand. 
And do not be angry at me any more. 
Give me your right hand. 
Give me your left hand. 
And do not be angry at me any more. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Ip-iNHkW5ac  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grożony 
 
Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele 
Nazbierało niewiele, niewiele, nie 
Przyszedł do niej braciszek, 
Połamał jej koszyczek, 
Ej ty ty, ej ty ty, 
Za koszyczek zapłać mi 
Ej ty ty, ej ty ty, 
Za koszyczek zapłać mi 
******************************* 
The girl went to the greens, to the greens, to the greens 
She gathered  little, little, little, 
Her brother came to her, 
He destroyed her basket, 
Hey you, Hey you, 
Pay me for my basket. 
Hey you, Hey you, 
Pay me for my basket. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=2b0rGC2QC0Y  

 


