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Aktor
Aktor w życiu i na scenie
Gra bez przerwy przedstawienie,
Po oklaskach lubi sobie
Pożartować w garderobie.
Aptekarz
Pan aptekarz waży, mierzy,
By lek zrobić jak należy,
Kiedy trzeba kupić leki,
Każdy pędzi do apteki.
Architekt
Żeby nowy dom zbudować,
Trzeba go zaprojektować.
Pan architekt prosto z głowy
Narysuje ci dom nowy!
Cukiernik
Gdy masz chęć na smaczny sernik,
Pyszny pączek albo piernik,
Pędź do pana cukiernika,
To nie wrócisz bez sernika.
Drwal
Drwal ma w rękach wielką piłę
I do pracy wielką siłę,
A gdy ścina drzewa w lesie
Jazgot piły w dal się niesie.
Dziennikarka
Dziennikarka zna piłkarzy,
Zna aktorów, piosenkarzy,
Ją też wszyscy w koło znają
I codziennie podziwiają.
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Elektryk
Kiedy światło w domu znika,
Trzeba wezwać elektryka,
Bo ten pan się na tym zna
I prąd znajdzie się raz dwa!
Fotograf
Pan fotograf nie próżnuje,
Ciągle coś fotografuje,
Konia, kota, kwiat w ogrodzie
Albo małpkę w samochodzie...
Fryzjer
Strzyże, czesze, robi loki
I układa piękne koki.
Każde dziecko chyba wie,
Jak ten pan nazywa się...
Gajowy
Pracowity pan gajowy
Dba, by cały las był zdrowy,
O zwierzęta w lesie dba
I ma myśliwskiego psa...
Hydraulik
Gdy się w kuchni zlew zepsuje,
Hydraulik zreperuje,
Nawet stary kran w łazience
Już nie będzie kapał więcej.
Jubiler
Pan jubiler kocha złoto,
Lecz sprzedaje je z ochotą:
Broszki, kolie, medaliony,
Dla córeczki i dla żony.
3

Kierowca
Pan kierowca wozi pralki,
Stoły, szafy i wersalki,
Wozi ludzi i zwierzęta,
Bardzo często także w święta.
Kowal
Kowal wielkim młotem wali,
Żeby wykuć coś ze stali,
To robota dla siłacza.
Chyba wiesz, co to oznacza?
Krawiec
Krawiec szyje suknie, szale,
Na przyjęcia i na bale,
Bluzy, bluzki i bluzeczki,
Dla mamusi i córeczki.
Ksiądz
Ksiądz odprawia msze w kościele,
Na tygodniu i w niedzielę,
Prosi Pana Boga w niebie,
By ludzie kochali siebie.
Kucharz
Zręczny kucharz na życzenie
Przygotuje ci jedzenie:
Frytki, kotlet, jajecznicę
Albo wielką pyszną pizzę.
Lekarka
Gdy ktoś stuknie się, skaleczy,
Pani doktor go wyleczy,
Bo ta pani zna sposoby
I lekarstwa na choroby.
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Lotnik
Lotnik to inaczej pilot,
Swój samolot zna na wylot,
Dzięki temu w czasie lotów
Nigdy nie ma z nim kłopotów.
Marynarz
Pan marynarz na okręcie
Musi zawsze mieć zajęcie,
Musi cały czas pracować,
Żeby z nudów nie zwariować!
Modelka
My tę panią dobrze znamy,
Z telewizji i z reklamy,
Pokazuje suknie, bluzki,
Chwali kawę albo... kluski!
Murarz
Murarz lubi swoją pracę,
Wznosi domy i pałace,
Kamienice, sklepy, szkoły
Albo banki i kościoły...
Nauczyciel
Nauczyciel co dzień w szkole
Uczy Wojtka, Anię, Jolę,
Uczy je całymi dniami,
By nie były głuptaskami.
Ogrodnik
Pan ogrodnik ma konewkę
I podlewa nią marchewkę,
Dba o koper, chrzan, cebulę
I na szczaw też patrzy czule.
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Piekarz
Piekarz w nocy nie śpi wcale,
Piecze bułki i rogale,
A najwięcej piecze chleba,
Bo najwięcej go potrzeba!
Pielęgniarka
Pielęgniarka w każdej chwili
Nad pacjentem się pochyli,
Coś miłego zawsze powie
I pogłaska go po głowie...
Pisarz
Pisarz siedzi zamyślony
I nie widzi dzieci, żony.
Pisze książki... a poza tym
Chce być sławnym i bogatym.
Policjant
Pan policjant po kolei
Łapie zbójów i złodziei,
To stróż prawa i porządku,
Chcesz posłuchać od początku?
Programista
Jaki pan o komputerze
Więcej wie niż o rowerze?
To jest sprawa oczywista:
Informatyk programista!
Rolnik
Rolnik rano rusza w pole
Orać pługiem czarną rolę,
Sieje zboże i buraki,
Z których potem są przysmaki.
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Rzeźbiarz
Rzeźbiarz wielki blok kamienia
W pana albo w psa zamienia!
Raz wyrzeźbi koni sto,
A raz – nie wiadomo co...
Sprzedawczyni
Pani w sklepie już od rana
Stale jest zapracowana,
Ale kiedy nie ma ludzi,
To okropnie jej się nudzi!
Stolarz
Stolarz robi stoły, ławki,
Łóżka, krzesła, półki, szafki,
Prawie każda rzecz drewniana
To jest sprawka tego pana.
Strażak
Strażak ognia się nie boi,
Na drabinie prosto stoi
I sikawką pożar gasi
W domu Stasia albo Basi.
Szewc
Gdy but robi się dziurawy,
Szewc go przyjmie do naprawy,
Nawet stary but zimowy
Będzie potem tak jak nowy.
Treser
Treser uczy foki, osły,
Bawić dzieci i dorosłych,
Uczy lwy i konie w paski,
Jak zasłużyć na oklaski.
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Weterynarz
Gdy koń kaszle lub kuleje,
Kiedy chory pies nic nie je,
Weterynarz nawet w nocy
Nie odmówi im pomocy.
Żołnierz
Żołnierz musi być odważny.
Ma karabin, hełm żelazny,
Celnie strzela, szybko biega
I sam umie złapać szpiega!
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