
 

 
Miejskie Przedszkole nr 2  
im. Szewczyka Dratewki  

w Chodzieży 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
Dzieci z  

 

Miejskiego Przedszkola nr 2  
 

im Szewczyka Dratewki  
 

w Chodzieży  
 

chwalą uroki i piękno swojego 
miasta  

 

w rysunkach, wierszach  
oraz piosence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

Piosenka o Chodzieży 
(grupa Mróweczek – trzylatki) 

 

Hej tam ,hej tam za lasami 
Nad pięknymi jeziorami 

Leży miasto zwane Chodzież 

Mieszka tu nie tylko młodzież 

 

Ref. 

Hej, hej , bo w Chodzieży 

Kupisz sobie stos talerzy 

Pójdziesz Rynkiem na spacerek 

Promenadą do Łazienek x 2 

 

Mamy tutaj stadion wielki 
Tu murawa, obszar wielki 

Tu piłkarze super grają 

A sędziowie oceniają 

 

Ref. 

Hej, hej….. x 2 

 

Niech nam Szewczyk dziś uwierzy 

Że najlepiej jest w Chodzieży 

Tu się nigdy nie nudzimy 

I wesołe mamy miny 
 

Ref. 

Hej, hej…. x 2 

 



 

 

 

 

 

Chodzież 
(grupa Pszczółek – czterolatki) 

 

 

Chodzież to piękna okolica, 

Która wszystkich wkoło zachwyca. 

 

Herbatkę tutaj się pije mile, 

 bo miasto z porcelany słynie. 

 

Chodzieżanin zawsze jest wyspany, 

Bo Europol robi dobre tapczany. 
 

Promenadą często spacerujemy 

 świetnie się czujemy. 

 

Cztery przedszkola mamy, 

Lecz tylko jedno kochamy. 

 

To nasze na Bosej się znajduje 

 tu zawsze uśmiech króluje. 

 



 

 

 

 

 

Moje miasto 
(grupa Kaczuszek – pięciolatki) 

 

 

Chodzież to moje miasto, mój dom 

I w około lasy, 

 
W których zbieram grzyby 

 z babcią, dziadkiem czasem. 

 

Karmię zimą kaczki, łabędzie 

 nad jeziorem, 

 

A po spacerze ulicami miasta 

Wieczorem, 

 

Biorę z rąk mojej mamy 

Pełen kakao kubek 
 z chodzieskiej porcelany. 

 



 

 
SZEWCZYK W CHODZIEŻY 

(grupa Słoneczek – pięcio- i sześciolatki) 

 

Kto nie wierzy, niech uwierzy 
Przyszedł Szewczyk do Chodzieży 

I na rynku fartuch włożył, 

Kram z butami swój otworzył. 
 

Usłyszeli wszyscy w mieście: 
- Buty swoje mi przynieście! 

Młotkiem, dratwą zreperuję 
I jak nowe wyszykuję. 

 

Tłum się zebrał wnet niemały, 
Burmistrz przyniósł swe sandały. 

Rybak podał mu kalosze 
- Napraw szybko, bardzo proszę! 

 
Piłkarz Jurek adidasy, 

Trampki Romek z pierwszej klasy. 

Swe drewniaki niesie piekarz, 
A w kolejce czeka lekarz. 

 
Tu przybijał, tam przykleił 

Wszystkim pomógł po kolei. 
A w nagrodę za swe serce 

Każdy przyniósł mu w podzięce: 

 
Filiżanki, talerzyki 

Miski, kubki, wazoniki 
Oraz serwis malowany 

Tu, w Chodzieży wyrabiany. 
 

Promenadą nad jeziorem 
Wraca Szewczyk z dużym worem. 

Niebem płyną białe chmurki, 

A on niesie młotki, sznurki 
 

Filiżanki, talerzyki, 
Miski, kubki, wazoniki 

Oraz serwis malowany 
Tu, w Chodzieży wyrabiany. 



 

 

 

 

Piękne miasto 
(grupa Szewczyków – sześciolatki) 

 

Chodzież to piękne miasto 

Choć od samochodów na ulicy ciasno. 

 

Domy piękne, kolorowe 

 wśród zieleni utopione. 

 

Są jeziora choć nie duże 

Ale przyciągają nas ku naturze. 

 

Dzikie kaczki i łabędzie 
Mówią nam jaka pora roku będzie. 

 

Wokół gwarno i wesoło 

Przedszkolaków pełno wkoło. 

 

Place zabaw wciąż zajęte 

Przez dzieciaki uśmiechnięte. 




