
HYMN BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA 

Słowa:  Agnieszka Gumulak, Zofia Muzyk, Jolanta Migała Przedszkole nr 47 w Zabrzu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Jestem sobie przedszkolaczek 
I z odblaskiem mam plecaczek 

Znam numery alarmowe 
Oraz znaki znam drogowe 

 
Ref.: Zasad przestrzegamy 

Indeks zdobędziemy 
W Bezpiecznym Przedszkolu 

Dobrze się czujemy 
 

2. Wiemy wszystko o higienie 
Co to zdrowe jest jedzenie 
Niebezpieczeństw unikamy 
I sprawności zdobywamy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Bezpieczne przedszkolaki 1” 

Słowa: Anna Bałtrukanis  Zespół Szkół w Jeleniewie Oddział Przedszkolny „Jelonek 

Bambi” w Jeleniewie 

 

 
1. My przedszkolaki doskonale wiemy, 

że bezpieczeństwo daje raj na ziemi. 
Jadąc samochodem - zapinamy paski. 

Idąc ulicą – zakładamy odblaski. 
 

Ref.: Bezpieczne przedszkole 
u nas zawsze jest wesołe, 

bo czy lato czy zima 
bezpieczeństwo nam sprzyja. 

Więc pamiętaj rodzicu, 
że mądre wychowanie 
ułatwi Twemu dziecku 

na ulicy poruszanie. 
 

2. Zebra to zwierzę, po którym dreptamy. 
Światło zielone – do przodu ruszamy. 

Światło czerwone każe nam stać. 
Wszystkie te zasady musisz dzisiaj znać! 

 
 

 

„Bezpieczne przedszkolaki 2” 

Słowa:  Iwona Łanczkowska  Zespół Szkół w Jeleniewie Oddział Przedszkolny „Jelonek 

Bambi” w Jeleniewie 

 
1. Chcesz bezpieczny być na drodze 

Spytaj mamy wnet Ci powie 
Co na drodze robić masz 

Aby zawsze mieć uśmiechniętą twarz. 
 

Ref.:  Każdy dobrze o tym wie, 
Gdy przez ulicę przejść się chce 

2 razy w lewo, raz na prawo 
Zerkaj szybko bardzo żwawo. 

 
2. Mnóstwo zagrożeń na drodze spotkasz 

Szybkie samochody, motory i traktory 
Bezpieczeństwo jednak najważniejsze jest 

Zawsze właściwie zachowuj się. 
 

 
 



Bezpieczny przedszkolak, to włas nie ja! 

Słowa: Bożena Drost Publiczne Przedszkole nr 5 Zdzieszowice 

 

Co dzień rano idę do przedszkola 
Po chodniku z mamą, z tatą, z psem 

Wiem, gdzie trzeba zawsze się zatrzymać 
By na przejściu bezpiecznie sobie przejść. 

Ref. 
Czy jestem w przedszkolu czy bawię się w domu 

To jestem ostrożny, wesoło bawię się 
W lesie czy w parku – zasady dobrze znam 
Bezpieczny przedszkolak to ja, właśnie ja. 

 
Pani w kółko ciągle nam powtarza 
By bezpiecznie zawsze bawić się 

Pomyśl zanim zrobisz coś głupiego 
By nic złego ci nie stało się. 

Ref. 
Czy jestem w przedszkolu czy bawię się w domu 

To jestem ostrożny, wesoło bawię się 
W lesie czy w parku – zasady dobrze znam 
Bezpieczny przedszkolak to ja właśnie ja. 

 
 
 
 
 

HYMN 

Słowa: Małgorzata Tokarczyk, Karina Kwaśny, Agnieszka Rżanek, Lucyna Kasznicka- 

Gminne Przedszkole w Ksawerowie 

 
 

(Na melodię ,,HEJ SOKOŁY’’) 
I. Wciąż bezpieczny przykład taki 

dają nasze przedszkolaki 
czule się żegnają z mamą 

za bezpieczną naszą bramą. 
 

Ref: Hej, hej przedszkolaki 
zawsze mają humor dobry taki 

łapią się za ręce w kole 
tworząc bezpieczne przedszkole. 

 
II. Ruch i zdrowe odżywianie 

to przedszkola nauczanie 
straż, policja , pogotowie 

każdy o nich się dziś dowie. 



„Na podwo rku, czy w przedszkolu” 

Słowa : Bożena Kopczyńska Przedszkole nr 6 Dąbrowa Górnicza 

 
 

Na podwórku, czy w przedszkolu 
Ktoś o Ciebie troszczy się 

Dziś w Bezpiecznym Twym przedszkolu 
Nowych zasad uczysz się 

 
Refren : 

Bezpieczeństwo ważna sprawa 
Przedszkolaku obudź się 

Bezpieczeństwo to podstawa 
Przedszkolaku naucz się 

 
II zwrotka 

Znasz przepisy, znasz zasady 
Jesteś jak prawdziwy zuch 
Głowa nie jest od parady 

Umiesz pomóc tak jak druh 
 
 
 
 
 

 
 
 „U nas fajnie jest” 

 Słowa: Olga Filipowicz, Klaudia Manicka, Żaneta Kowalczyk- Burzyńska, Monika 

Miszczak- Miejskie Przedszkole nr 13 w Zgierzu 

 
 

(na melodię "Bajkowe przedszkole") 
I. Rano wstaje do przedszkola. 
Uśmiechem z mamą witam się. 
Jem zdrowe śniadanko w domu. 

I tak zaczynam fajny dzień. 
Refren: 

Bo w moim przedszkolu dużo dzieje się, 
śpiewamy piosenki, o zdrowiu uczymy się, 

Bo w moim przedszkolu bezpiecznie bawimy się, 
Są wycieczki i spacery 

U nas super jest! 
II. W grupie dużo mam kolegów. 

Lubię z nimi spędzać dzień. 
A kiedy mam iść do domu. 
Trochę smutny robię się. 



 
 
 

HYMN BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA „Kto pomoz e” 

Słowa: Bożena Kopczyńska -Przedszkole nr 6 Dąbrowa Górnicza 

 
I. Kto pomoże zawsze gdy 

Ruch uliczny warczy zły 
Kto pokaże dokąd iść 

Kiedy zgubisz się jak liść 
 

Refren: 
Bezpieczne przedszkole uczy, wychowuje 

Dobre zasady u dzieci pielęgnuje 
Bezpieczne przedszkole poradzi, pomoże 

Wszystkich przedszkolaków bezpieczeństwo wzmoże 
 

II. Jak się ustrzec przed złem gdy 
Licho czyha u twych drzwi 
Kto podpowie dobrze Ci 
Kto jest dobry a kto zły 

 
 
 

”Bezpieczne Przedszkole moim drugim domem jest” 

Słowa: Justyna Foryś-Wieliczka, Małgorzata Łyko, Magdalena Sator -Przedszkole Nr 16 

Częstochowa 

 
 

NR 1 
I. Bezpieczne przedszkole , moim drugim domem jest 

Tu bawię się dobrze i bezpiecznie czuje się . 
O znakach drogowych każde dziecko wszystko wie 

Nie wpuszczać obcego tego też uczymy się 
 

Ref.   Bo nasze przedszkole to jest jak rodzina 
Uczymy się bawić i zdrowo się odżywiać 
Urządzeń elektrycznych nie dotykamy 

i alarmowe numery wszyscy znamy 
hej ,hej bawmy się ,hej, hej bawmy się 
hej ,hej bawmy się ,hej, hej bawmy się 

 
Bezpieczne przedszkole, moim drugim domem jest 

Jak bawić się zimą tutaj nauczono mnie 
Psów obcych nie dotykać i tabletek nie brać też 

To wszystko w przedszkolu  nauczono mnie. 
 
 



 
 
 

NR 2 
 

Bezpieczny kontakt to super sprawa 
Przejście dla pieszych  to nie zabawa 

Drzwi  nie otwieraj nigdy samemu 
Tabletek nie ruszaj nie służą każdemu. 

 
Ref.  bezpieczny przedszkolak od dziecka wie, 

Jak należy zachować się 
Numery alarmowe dobrze zna 

Doskonale wie gdzie w piłkę się gra. 
 

Kręta zjeżdżalnia to fajna rzecz 
Wybrykom na lodzie mówimy precz 
Z atlasem grzybów wchodzę do lasu 

Jestem cicho nie robię hałasu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hymn Bezpiecznego Przedszkola „MAŁE ADHD” 

Słowa: Grzegorz Kamiński  - Przedszkole nr 352 Warszawa 
 

1. Mamo na rower! – Przedszkolak we wrzask! 
A czy na głowie bezpieczny kask? 
A czy z daleka widać Cię skrzacie? 

A czy w odblaskach koszulkę macie? 
 

Ref. Pamiętaj o tym dzielny maluchu 
Należy przestrzegać zasad ruchu. 

 
2. Tato! – Przez drogę przedszkolak chce! 

A czy zielone światło świeci się? 
A czy spojrzałeś w lewo i w prawo? 

Tak?! – To przez pasy maszeruj żwawo! 
 

Ref. Pamiętaj o tym dzielny maluchu 
Należy przestrzegać zasad ruchu. 

 
 
 
 
 



 

„My bezpieczne przedszkolaki” 

Słowa: Dorota Oleś - Przedszkole Miejskie nr 14 w Sosnowcu 

 
My bezpieczne przedszkolaki mali, średni i starszaki 
Wszyscy przepisy znamy i je zawsze przestrzegamy. 
Kiedy w domu zostajemy, to bezpieczni się czujemy. 
Mamy, taty się słuchamy i obcego nie wpuszczamy 

 
Refren: 

Hej, hej przedszkolaki 
Znamy dobrze drogowe znaki, 

Na zielonym przechodzimy 
Sprawnie po pasach chodzimy. 

. 
Kiedy zima wokół trzyma sanki, łyżwy, narty mamy 
To bezpiecznie się bawimy pod opieką taty, mamy. 
Na wakacje wyjeżdżamy z wody, słońca korzystamy 

W parku chętnie się bawimy, bez opieki nie chodzimy 
 

Refren: 
Hej, hej przedszkolaki 

Znamy dobrze drogowe znaki, 
Na zielonym przechodzimy 

Na czerwonym stoimy. 
 
. 
 
 

 

 „Nasze przedszkolaki bawią się wesoło” 

Słowa: Jolanta Pękala  Przedszkole Samorządowe nr 3 w Trzebini 

 
Nasze przedszkolaki 

bawią się wesoło, 
nic im nie zagraża, 

bo bezpiecznie wkoło. 
 

Ref. Bezpieczne przedszkole 
sprawiło to, że 

chłopcy i dziewczynki 
świetnie czują się. 

 
Przedszkolaczek mały, 

piechur doskonały, 
zna znaki drogowe, 
światła kolorowe. 

 



„W domu szkole, na podwo rku” 

Słowa : Iwona Głogowska-Godek Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Jana Pawła II w 

Trzebini 

 

W domu, w szkole, na podwórku 
niebezpiecznie czasem bywa. 
Powiedz sobie: „Będę dzielny” 

Odkryj w sobie bohatera! 
 

Ref. 
Być bezpiecznym, ważna rzecz 

Co dzień swoje kroki śledź. 
Myśl, co robisz przyjacielu, 
Bo pułapek jest tak wiele. 

 
Dbaj o zdrowie, chodź uważnie. 
Nie rozmawiaj z nieznajomym! 

Znaj numery alarmowe, 
„Buszuj” po właściwych stronach! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Idą dzieci do przedszkola” 

Słowa: Jakub Dudek  6 lat z rodzicami  Przedszkole nr 4 Oleśnica  

 
 
 
 

Idą dzieci do przedszkola z tatą, mamą 
nie przeraża ich przedszkole nie są sami. 

w przedszkolu przyjaciół mamy wielu 
i ciocie co zawsze bawią się z nami. 

 
Ref. Przedszkole, przedszkole 

każde z dzieci powie, 
że bezpieczne jest. 

 
W przedszkolu niczego się nie boimy 

bo codziennie się uczymy, 
jak na drodze się zachować 

komu rękę można podać 



„Chociaz  jestem mały” 

Słowa: Elżbieta Szewczyk – nauczyciel Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku, 

 
 

I Chociaż jestem mały, to zasady znam. 
Wiem, że na ulicy, z obcym nie gadam. 
Nie biorę cukierków, nie idę na spacer. 
Pilnuję swej mamy, zaraz ją zobaczę. 

 
Ref. Każdy przedszkolak dobrze wie. 

Jak bezpiecznie spędzać dnie 
Jak o siebie ciągle dbać. 

Innym też nie przeszkadzać. 
 

II Pamiętam numery, które ważne są. 
Umiem wezwać pomoc, innym potrzebną. 

Dbam o bezpieczeństwo, również jako pieszy. 
Znam drogowe znaki, co mnie bardzo cieszy. 

 
 
 
 

 
 

„Idę grzecznie do przedszkola” 

Słowa - praca zbiorowa grupy OWOCOWE LUDKI z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w 

Długomiłowicach 

 
I 

Idę grzecznie do przedszkola 
zawsze po chodniku. 

A jak jadę autem z mamą 
siedzę w foteliku. 

Ref: 
Każde dziecko o tym wie, 
że bezpiecznie nie jest źle. 

II 
I nie biegnę przez ulicę 

patrzę w prawo, w lewo, 
i odblaski zawsze noszę 

ze swoim kolegą. 
Ref: 

Każde dziecko o tym wie, 
że bezpiecznie nie jest źle. 

 
 
 
 



 
 

„Co jest dobre a co złe?” 

Słowa - Wiktoria Dyrbus z grupy MOTYLKI z mamą Moniką Dyrbus 

 
I. Co jest dobre, a co złe? 
Czy już każdy o tym wie? 
Nasze panie o to dbają 

I zasady bezpieczeństwa nam wpajają 
 

Ref. Tyle zasad dookoła, 
wszystkie bardzo ważne. 

A może by którąś pominąć. 
Nie! Skutki mogą być poważne. 

II 
A że wszystkie przedszkolaki 
bardzo mądre głowy mają. 
Te zasady bezpieczeństwa 
bardzo szybko przyswajają. 

 
 
 
 
 
 

„Bezpieczne Przedszkolaki” 

Dorota Gajdecka  Publiczne Przedszkole Żyrowa 

 
 

I w przedszkolu i na drodze, na rowerku hulajnodze, 
ostrożnie stawiaj swoje kroki. 

Wszyscy bezpieczni choć mali, błyszczymy, świecimy w oddali, 
i rozglądamy się na boki. 

 
Ref. 

My bezpieczne przedszkolaki, 
znamy dobrze wszystkie znaki. 
Bezpieczeństwo to podstawa, 

wtedy lepsza jest zabawa. 
 

Koleżanko i kolego noś odblaski, to nic złego. 
To światełko ładnie nocą świeci. 

Wszyscy razem zaśpiewajmy - „na ulicy uważajmy” 
Pamiętajcie zawsze o tym dzieci ! 

 
 

 
 



 

My o bezpieczen stwie chyba wszystko wiemy 

Słowa: Iwona Dziagan przedszkole nr 33 w Sosnowcu  (Na melodię Krakowiaka) 

 
 

I. My o bezpieczeństwie chyba wszystko wiemy 
Bo jego zasady co dzień stosujemy. 

Mądre przedszkolaki o bezpieczeństwo dbają 
I swoją mądrością wszystkich zadziwiają. 

Ref. Przedszkole, przedszkole, przedszkole kochane                                                                                               
Na zawsze Ci wdzięczny chyba pozostanę.                                                                                                      
Bezpieczeństwo u nas najważniejsze było                                                                                                                     

No i dzięki temu spokojnie się żyło. 
 

II.Zabawa, zabawa, płynie pieśń wesoła 
Bawić się bezpiecznie każdy dzisiaj zdoła. 
My dziś rozumiemy, więc dbamy o siebie, 

Jesteśmy bezpieczni,  jest nam tu jak w niebie. 
Ref. Przedszkole……… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jestem małym przedszkolakiem 

Słowa: Monika Badura Przedszkole Gminne im.Krasnala Hałabały w Grodzisku Wlkp. 

 
 

Jestem małym przedszkolakiem, spędzam czas bajecznie 
bo wiem jednak doskonale, jak bawić się bezpiecznie. 

Na spacerze idę w parze bez szaleństw i krzyku 
i pamiętam że bezpiecznie tylko na chodniku. 

 
Ref. Nie trzeba wcale dorosłym być, 

by wiedzieć jak bezpiecznie żyć, 
nie trzeba mieć zbyt wiele lat, 

żeby bezpiecznie przemierzać świat. 
 

Nawet gdy na placu zabaw z kolegami biegam 
Wiem, jak wtedy się zachować i zasad przestrzegam. 

Kiedy jadę z rodzicami autem w długie trasy, 
siadam grzecznie w foteliku i zapinam pasy. 

 
 



Kilka zasad prostych mam 

Słowa praca zbiorowa. Nauczyciele i dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Akademia 

Kubusia” Chyliczki 

 

1. Pan Policjant nauczył mnie 
jak przez drogę mamy przejść. 

Kiedy ogień widzę ja 
to strażaka wzywam sam. 

 
Ref. Kilka zasad prostych mam 

i o bezpieczeństwo swoje dbam. 
Numer 112 znam 

użyć go potrafię sam. 
 

2. Co to higiena dobrze wiem 
i stosuje ją co dzień. 

Suróweczki również zjadam 
śmiało do dentysty chadzam. 

 
 

 
 
Kaz dy us miech ma na twarzy 

Słowa: Anna Kolińska 

 
1. Każdy uśmiech ma na twarzy  

Gdy nic złego się nie zdarzy  
Gdy przyjaciół wokół masz  

I zasady dobrze znasz.  
 

Ref. Bezpieczne przedszkole  
To bezpieczny nasz świat  

Stańmy, więc w jednym kole  
Każdy z nas jest jak brat.  

Każdy rękę ci poda i obetrze ci łzy.  
Bo wśród samych przyjaciół  

Upływają tu dni.  
 

2. Tu bawimy się radośnie  
Ale i uczymy się  

Mamie z dumy serce rośnie,  
Że tak wszystko dobrze wiem!  

 



Zielony, z o łty, czerwony 

Słowa: Bartosz Kozina, mama Bartosza oraz ciocia Celestyna Przedszkole 

„Bajkowa Dolinka” w Pszennie 
 

l. Zielony, żółty, czerwony  
To są bardzo ważne kolory  

Uczą nas jak bezpiecznie żyć  
By wesołym zawsze być. 

  
Ref: My jesteśmy przedszkolaki 

Znamy już drogowe znaki  
Bezpieczeństwo ważna sprawa  

Wtedy lepsza jest zabawa  
 

II. Idę do przedszkola chętnie razem z mamą  
Muszę się rozglądać, kiedy auta jadą.  
Lubię placyk zabaw i mocne huśtanie,  

Lecz muszę uważać by nie popchnąć Anię.  
 
 
 
 
 
 

Czy wiesz kolez anko, kolego… 

Słowa: Marta i Wiktoria Rogalska Przedszkole w Starych Oborzyskach 

 
 

I. Hej! Czy ty wiesz koleżanko, kolego,  
Że w przedszkolu bezpiecznie jest na całego.  

Małą prawdę odkryjemy nawzajem,  
Że nad bezpieczeństwem czuwają Panie.  

 
Ref. Aby w przedszkolu bezpiecznie było  

Musimy działać ze zdwojoną siłą.  
Żeby nikomu nic się nie stało  

I do rodziców wrócić cało.  
 

II. A więc, gdy już stanie się coś złego,  
Biegnij do Pani, wyleczy Cię z tego.  

Bo każda Pani dobrze wie,  
Że w przedszkolu bezpiecznie jest. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
BEZPIECZNA WYSPA 

Słowa: Dominik Piotr Żyburtowicz  Przedszkole Nr 8 Koszalin 
 

Opowiem wam o bezpiecznej wyspie 
Są tam łąki, sady i strumienie, 

Na łąkach radosne żyją zwierzęta 
Podchodzą do strumieni i piją zdrową wodę. 

 
A gdy zaczyna się nauka 

Zwierzęta zamieniają się w kwiaty 
I przez cały dzień pną się ku górze 
U  nas, w przedszkolu na oceanie. 

 
Ref. 2x 

Bo chodzi o to, aby rosnąć bez strachu, 
Bawić się i uczyć, i nigdy nie płakać. 

Aby świat bajki, który mamy w głowach 
radośnie witał świat prawdziwy. 

 
 


