Ruda wiewiórka
Ruda wiewiórka po lesie skakała
I ruda wiewiórka orzechy zbierała
I ruda wiewiórka do dziupli je kładła
I ruda wiewiórka ze smakiem je zjadła
I ruda wiewiórka po lesie biegała
I ruda wiewiórka orzechy zbierała

Theme – Temat
Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie szły.
Pierwsza z przodu, w środku ja,
Trzecia z tyłu pięknie gra,
I tak sobie kurki trzy, raz dwa, raz dwa w pole szły.

2. Lightly Row – „Zostań tu”
Zostań tu, nie chodź tam, na skrzypeczkach pięknie gram.
Zostań z nami, kolegami, razem będzie raźniej nam.
Babcia z dziadkiem przyjdą też, po koncercie lody zjesz.
Zostań z nami, kolegami, razem będzie raźniej nam.

3. Song of the Wind – „Kaczki”
Idą sobie małe kaczki,
Każda dziobek ma.
Każda dziobek ma.
A za nimi mama kaczka

Kwacze głośno: kwa, kwa, kwa,
A za nimi mama kaczka
Kwacze głośno kwa

4. Go Tell Aunt Ghody – „Mam małą lalkę”
Mam małą lalkę i pajaca mam,
króliczka, misia i konika też.
Gdy jest mi smutno, z nimi bawię się
Oni mnie lubią ja ich też.
Mam małą lalkę i pajaca mam,
króliczka, misia i konika też.

5. O Come, Little Children – „Małgosia”
Małgosiu, Małgosiu, chodź tu do nas już.
Małgosiu, Małgosiu, chodź tu do nas już.
Będziemy się bawić i gonić i śmiać
I śpiewać piosenki i na skrzypcach grać.

6. May Song – „Piosenka majowa”
A ja sobie na skrzypcach gram,
Przyjaciela w nich mam.
Więc gdy tylko bywa mi źle
To do skrzypiec przytulam się.
I tak sobie na skrzypcach gram,
Przyjaciela w nich mam.

7. Long, Long Ago – „Tomcio”
Śpij Tomciu,śpij przecież ciemna już noc.
Oczka swe zmruż,zawiń się w koc.
Śpij Tomciu, śpij , przecież póżno jest już
Zawiń się w koc,zaśnij już.
Niech ci się przyśnią mama , tata i dom
Słoneczko na niebie,na łące koń.
Spij Tomciu , śpij przecież późno jest już.
Zawiń się w koc,zaśnij już.

8. Allegro – „Szybkim smyczkiem”
Szybkim smyczkiem gramy tę piosenkę,
Żeby dobrze było słychać nas.
A ja jeszcze mam malutką rękę
Małe skrzypce dla mnie są w sam raz.
Cicho grają, ale dbają,
Aby ładnym dźwiękiem grać.
Szybkim smyczkiem gramy tę piosenkę,
Żeby dobrze było słychać nas.

9. Perpetual Motion – „Kukuryku”
Kukuryku,kukuryku wielki hałas dziś w kurniku,
Kukuryku,kukuryku wielki hałas,dużo krzyku.
Kikiriki , kikiriki pokłóciły się indyki,

Kikiriki , kikiriki pokłóciły się indyki.
Kokoroko , kokoroko co się na mnie gapisz kwoko,
Kokoroko , kokoroko co się na mnie gapisz kwoko.
Kukuryku, kukuryku wielki hałas dziś w kurniku,
Kukuryku , kukuryku wielki hałas dużo krzyku.

10. Allegretto – „Król”
Był raz król, co miał dwór,
Pełno dam było tam,
Miał też wór pełen dziur,
Oraz wóz pełen kóz.
Był raz król, co miał dwór,
Pełno dam było tam,
Miał też wór pełen dziur,
Stado kóz.
Nadszedł raz taki czas,
Przybył smok w króla las,
Kozy zjadł, ale padł,
Z siarką był jeden cap.
Był więc król, co miał dwór,
Pełno dam było tam,
Miał też wór pełen dziur,
Nie miał kóz.

11. Andantino – „Daj mi znak”

Daj mi znak, zrobię tak, jak zrobić mam
Tylko chcę wiedzieć, że zagram to sam.
Umiem już stukać rytm, melodię znam,
Teraz więc zagram ją, radę jej dam
Fis, fis d a h cis d a
A tu gama schodzi sama…
Umiem już stukać rytm, melodię znam,
Teraz więc zagram ją, radę jej dam

12. Etude – „Etiuda”
Raz, mówimy dwa, mówimy trzy, a teraz ty,
mówimy raz, mówimy dwa, mówimy trzy, a teraz ty,
mówimy raz, mówimy dwa, mówimy trzy, a teraz ty,
mówimy raz, mówimy dwa, mówimy trzy, a teraz ty,
a teraz taka sobie melodyjka w dół,
a teraz jeszcze jedna melodyjka w dół,
i znowu raz, i znowu dwa, i znowu trzy
i jeszcze tylko jedna melodyjka w dół.

