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Niedaleko miasta Zgierza, 
tam, gdzie droga polna zmierza,
wraz z rodzink  mieszkał je yk,
co niebieski miał kołnierzyk. 

Tato Jerzy był ku nierzem,
lubił bardzo mleczko wie e
i dlatego do niadanka 
pijał mleczko prosto z dzbanka.

Wy te , dzieci, dobrze wiecie,
e przed szkoł  trzeba przecie  

smakowite zje  niadanie.
A gdy szyje si  ubranie 

tak jak tato, Ku nierz Jerzy,
trzeba tak e do talerzy 
wło y  marchew i buraczki
oraz serka ze dwie paczki.

ona je a, Pani Igła,
w swoim fachu niedo cigła,
razem z m em futra szyła,
bo krawcow  dobr  była.

Miał igiełek je  nasz sze , 
ka d  igł  musiał wple
do ubranka w bok kołnierza.
Trudna praca jest ku nierza.

Po swej pracy tato je
wyj  na drog  lubił te .
I spacerkiem, sam, powoli,
chciał nacieszy  si  do woli

własnym polem, co za lasem 
w dzie  uprawiał sobie czasem.
Na tym polu siał buraczki.
Gdy urosły, wprost do taczki
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wrzucał je i wiózł do nory.
Tam czekały zimnej pory,
czyli bardzo srogiej zimy.
My si  zimy nie boimy,

bo gdy braknie nam zapasów,
nie musimy i  do lasu.
Aby kupi  mleczko, serek,
to wyj  trzeba na spacerek.

Ubra  butki i kurteczk , 
wzi  tatusia i siateczk ,
no i szybko do sklepiku 
nakupowa  smakołyków!

Ale je e w całym wiecie 
musz  same zbiera  przecie  
jabłka, marchew lub buraczki
i ładowa  je do taczki, 

aby zim  mie  zapasy 
na zimowe mro ne czasy.
Bo je yki je  co maj ,
gdy zapasów nazbieraj .

Ku nierz Jerzy szedł przez pole, 
nagle patrzy, a tu w dole
szybkim krokiem zaj c bie y.
Je  si  kłania, jak nale y. 

Bo uprzejmym był je ykiem,
za to zaj c za  psotnikiem. 
I nie lubi je  zaj ca,
co je yki wci  potr ca.

Je  na spacer drog  poln
chodzi zawsze bardzo wolno.
Je e maj  krótkie nó ki,
a na polu kr te dró ki.


