
Przedmiot: muzyka 
Klasa: VI SP 
Temat: Spotkajmy się na szlaku. Wspólne śpiewanie na pożegnanie.  

♪ Zaśpiewaj piosenkę „Po drodze szukam przyjaciela”                                                                                           
(muzyka: Jarosław Piątkowski, Krzysztof Wałecki, słowa: Marek Sochacki)  
https://www.youtube.com/watch?v=K38TC_WMuNU 

 

„Po drodze szukam przyjaciela” 
(muzyka: Jarosław Piątkowski, Krzysztof Wałecki, słowa: Marek Sochacki) 

1. Gdy nadchodzi lato, w drogę ruszam, 
gnam przed siebie, 
wiatr mi gwiżdże w uszach. 
Pośród zieleni swobodny ptak, 
samotny jeździec, dziki kraj. 
 
2. A kiedy jadę nieznaną drogą, 
na szlaku czasem braknie kogoś. 
Kogoś, kto lubi, tak jak ja, 
poczuć przygody w ustach smak. 
 
Ref. Po drodze szukam przyjaciela, 
co cel wędrówki za nic ma, 
który nie musi spać w hotelach, 
polny mak. 
 
3. Już niestraszna burza ni ulewa. 
Przy ognisku dobrze nam się śpiewa. 
Tak na dwa głosy wilki dwa 
próbują opisywać świat. 
 
Ref. Po drodze szukam przyjaciela, 
co lubi wróżyć z ziół i chmur, 
który na nowy dom nie zbiera, 
świata król. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



♪ Zaśpiewaj piosenkę „Gdzie ta keja?”                                                                                           
(muzyka i słowa: Jerzy Porębski)                                
https://www.youtube.com/watch?v=JWXzvQ7tgSM 

 

„Gdzie ta keja?” 
(muzyka i słowa: Jerzy Porębski) 

1. Gdyby ktoś przyszedł i powiedział: „Stary, czy masz czas? 
Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. 
Amazonka, Wielka Rafa, oceany trzy. 
Rejs na całość, rok – dwa lata”, to powiedziałbym… 
 
Ref. Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht, 
gdzie ta koja, wymarzona w snach, 
gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat, 
gdzie ta brama na szeroki świat? 
Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht, 
gdzie ta koja, wymarzona w snach? 
W każdej chwili płynę w taki rejs, 
tylko gdzie to jest, no gdzie to jest? 
 
2. Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż, 
stare dżinsy wystrzępione impregnuje kurz, 
w kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam, 
biorę wór na plecy i przed siebie gnam. 
 
Ref. Gdzie ta keja… 
 
3. Przeszły lata zapyziałe, rzęsą zarósł staw, 
a na przystani czółno stało – kolorowy paw. 
Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, 
lecz dalej marzy o załodze ten samotny łeb. 
 
Ref. Gdzie ta keja… 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Materiały zostały opracowane w oparciu o: 
- podręcznik „Lekcja muzyki” dla klasy VI, autorstwa Moniki Gromek i Grażyny Kilbach  


