
            Das Lied „Leon, das Chamäleon”- Piosenka „Leon kameleon“ 

                           

Pod tym linkiem znajdziecie piosenkę o kameleonie Leonie  (Tekst do piosenki zaczyna się 

na trzeciej stronie.) 

https://youtu.be/k4YlJT7A-uw  

Wersja instrumentalna piosenki (Instrumental) dla tych, którzy chcą spróbować zaśpiewać z 

samym tylko podkładem muzycznym: 

https://youtu.be/FqbsrRdPxUs  

 

1.Poniżej ilustrowany słowniczek do piosenki, aby było Wam łatwiej zrozumieć jej tekst. 

Po jej wysłuchaniu spróbujcie połączyć wyraz z lewej strony z nazwą koloru po prawej 

stronie. Powodzenia!: 

         rosa 

das Chamäleon    

                                                                       gelb 

die Rose 

https://youtu.be/k4YlJT7A-uw
https://youtu.be/FqbsrRdPxUs


                        weiß 

die Zitrone 

                                                                   

                                                                          grau                                                                                                  

  die See                                                                                             

                                                                               rot                                                                                     

  das Gras 

 

                                                                                grün     

der Schnee                                                                                                               

 

                                                                                   blau                  

 die Nacht 



                                                                              schwarz 

                  die Maus                                                                                                           

                 

 

              das Schwein 

 

                                                                                                                    

2. Tekst do piosenki wraz z tłumaczeniem na język polski. Miłego śpiewania! 

 

„Leon, das Chamäleon.” 

 

Leon, das Chamäleon,                 Leon, kameleon 

kannst du es sehen?    Czy potrafisz go dostrzec? 

Wo ist es denn?    No gdzie on jest? 

Leon, das Chamäleon,   Leon, kameleon, 

weßt du denn, wo es ist? (x2)  czy wiesz więc, gdzie on jest? (x2) 

 

Weiß wie der Schnee,    Biały jak śnieg, 

blau wie die See,    błękitny jak morze, 

grün wie das Gras,    zielony jak trawa, 

wer ist denn das?    Któż to taki? 



 

Leon, das Chamäleon,                 Leon, kameleon 

kannst du es sehen?    Czy potrafisz go dostrzec? 

Wo ist es denn?    No gdzie on jest? 

Leon, das Chamäleon,   Leon, kameleon, 

weßt du denn, wo es ist? (x2)  czy wiesz więc, gdzie on jest? (x2) 

 

Rot wie eine Rose,    Czerwony jak róża, 

grau wie eine Maus,    szary jak mysz, 

gelb wie die Zitrone,    żółty jak cytryna, 

wie sieht denn Leon aus?   jak w końcu wygląda Leon? 

 

Leon, das Chamäleon,                 Leon, kameleon 

kannst du es sehen?    Czy potrafisz go dostrzec? 

Wo ist es denn?    No gdzie on jest? 

Leon, das Chamäleon,   Leon, kameleon, 

weßt du denn, wo es ist? (x2)  czy wiesz więc, gdzie on jest? (x2) 

 

Schwarz wie die Nacht,   Czarny jak noc, 

rosa wie ein Schwein.    różowy jak świnka. 

 

So bunt wie der Leon,     Tak kolorowy jak Leon, 

ist nur sein Bruder John,   jest tylko jak brat John, 

mit dem spielt er Verstecken,  bawi się z nim w chowanego 

in allen Ecken!    po wszystkich kątach! 

 



Weiß wie der Schnee,    Biały jak śnieg, 

blau wie die See,    błękitny jak morze, 

grün wie das Gras,    zielony jak trawa, 

rot wie eine Rose,    czerwony jak róża, 

grau wie eine Maus,    szary jak mysz, 

gelb wie die Zitrone,    żółty jak cytryna, 

schwarz wie die Nacht,   czarny jak noc, 

rosa wie ein Schwein!    różowy jak świnka! 

 

 


