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„Lalabajki” pomogą w nauce j. angielskiego. Premiera płyty 

z bajkami edukacyjnymi  

 

Nowa płyta pt. „Lalabajki” autorstwa Alicji Gałązka i Magdy Kujawskiej 

– autorek wielu dziecięcych bestsellerów, to polsko-angielski projekt z 

elementem edukacyjnym, zawierający piosenki i wierszyki w dwóch 

wersjach językowych. Płyta pozwala przybliżyć najmłodszym słownictwo, 

określone sformułowania i właściwą wymowę - sprzyjając nauce języka 

angielskiego w sposób intuicyjny, poprzez muzykę.  

Wśród wykonawców, obok autorek, gościnnie usłyszymy - Monikę Urlik, 

czytają: w j. polskim – Wiktor Zborowski, a w j. angielskim – Adam Hadi. 
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Album przeznaczony jest dla dzieci od lat 6-ściu. Projekt wspomagając 

kształtowanie pamięci aktywnej rozwija kompetencje poznawcze u dzieci.  

Pod względem muzycznym na płycie znajdziemy kojące, umiarkowanie 

dynamiczne piosenki, które sprzyjają wyciszeniu, po dniu pełnym 

dziecięcych emocji, roztaczając pozytywny nastrój. W warstwie tekstowej 

opowiada o snach, marzeniach, wielkich planach i tęsknotach jakie 

towarzyszą dziecku, w wieku wczesnoszkolnym, dodając mu wiary w 

siebie i swoje marzenia.  

 

„Jako dzieci, największy kontakt z obcym językiem miałyśmy poprzez 

słuchanie piosenek, a poznawanie ich tekstów było dla nas 

najprzyjemniejszą formą nauki j. angielskiego. Tak też narodził się pomysł 

na płytę „Lalabajki” – mówią autorki. 

Do płyty dołączona jest książeczka zawierająca teksty w obu językach z 

oznaczonymi kolorem słówkami - dodatkowo wspomagające naukę 

języka. 
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„Lalabajki” dostępne są w sieciach sprzedaży stacjonarnej, streamingu 

oraz na kanale YouTube – artCONNECTION music KIDS. Również tam 

usłyszymy singiel promujący projekt pt. „Rozwiń skrzydła (Spread Your 

Wings)” z gościnnym udziałem Moniki Urlik. 

Alicja & Magda feat. Monika Urlik - Rozwiń skrzydła (Spread Your Wings)   
 

https://youtu.be/vGkBTjCNJzo 

 

📀 PŁYTA: https://bit.ly/3kT6gal 
🛒 POSŁUCHAJ: https://bit.ly/2HiJrz0 

👀 VIDEO: https://youtu.be/vGkBTjCNJzo                                                   

⏰ SUBSKRYBUJ: https://bit.ly/2TP9Ln2 

 

https://youtu.be/vGkBTjCNJzo
https://bit.ly/3kT6gal
https://bit.ly/2HiJrz0
https://youtu.be/vGkBTjCNJzo
https://bit.ly/2TP9Ln2
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Alicja Gałązka i Magda Kujawska znane są m.in. z takich dziecięcych 

bestsellerów jak: „Małe Party”, „Bajki Śpiewajki” czy nowe piosenki 

„Pszczółki Mai”. Głosy duetu usłyszymy również na popularnym kanale 

Doremisie TV i składankach muzycznych telewizji MINI MINI+. Obecnie 

związane są z nowym dziecięcym wydawnictwem artCONNECTION 

music KIDS. 
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