Grupa "Zerówka" – marzec 2017
Tematyka / Cele

Piosenka

Słówka i zwroty w piosence

legendy Irlandii

Little
Leprechaun

I'm a little leprechaun - Jestem małym krasnalem
Dressed in green, - ubranym na zielono
The tiniest man - najmniejszą istotą,
That you have seen. - jaką kiedykolwiek widziałeś.
If you ever catch me, so it's told, - Legenda głosi, że jeśli mnie złapiesz,
I'll give you my big pot of gold. - oddam ci mój duży garnek złota
I’m a little leprechaun – Jestem małym krasnalem,
Imagine that – wyobraź sobie.
With my little green boots – Mam małe zielone kozaki
And my big green hat – i duży zielony kapelusz.
At the end of the rainbow – Na końcu tęczy,
So, it’s told - jak głosi legenda,
You will find my pot of gold – odnajdziesz mój garnek złota

zwyczaje Irlandii

Five green
shamrocks

1 green shamrock, in the morning dew, - 1 zielona koniczyna w porannej rosie
Another one sprouted, and then there were two. - Kolejna wykiełkowała i było ich 2.
2 green shamrocks, growing beneath a tree; - 2 zielone koniczyny, rosnące pod
drzewem;
Another one sprouted and then there were three. - Kolejna wykiełkowała i było ich 3.
3 green shamrocks, by the cottage door; - 3 zielone koniczyny przy drzwiach chałupki.
Another one sprouted, - Kolejna wykiełkowała
And then there were four. - i było ich 4.
4 green shamrocks, near a beehive. - 4 zielone koniczyny przy ulu.
Another one sprouted, - Kolejna wykiełkowała

And then there were five. - i było ich 5.
5 little shamrocks, bright and emerald green, - 5 małych szmaragdowych koniczynek.
Think of all the luck these shamrocks will bring. - Pomyśl ile przyniosą szczęścia.

legendy Irlandii

Leprechaun
Dance

wiosna

The bunny
song

Dance, dance, leprechaun dance – taniec krasnala
Do a dance for me – pokaż, jak tańczysz
Bow, bow leprechaun bow – ukłon krasnala
Do a bow for me – pokaż, jak się kłaniasz
Clap clap leprechaun clap – klaśnięcie krasnala
Do a clap for me – pokaż, jak klaszczesz
Jump jump leprechaun jump – skok krasnala
Do a jump for me – pokaż, jak skaczesz
There is a rabbit – jest sobie króliczek
with a pink nose – z różowym noskiem
floppy ears – zwisającymi uszkami
fluffy tail – puszystym ogonkiem

