
WIOSNO!
Witaj



Idzie wiosna po świecie,

Piszą o niej w gazecie.

Ma zziębnięte paluszki

I we włosach kwiatuszki

Biega boso po trawie,

Chowa ptaszki w rękawie.

 

WiosnaWiosnaWiosna



Kiedy zima odchodzi,

 słońce mocniej przygrzewa.

 Rośnie trawa zielona,

 widać pąki na drzewach.

 Powiewa ciepły wietrzyk,

 opowiada o wiośnie.

 Tańczą chmurki na niebie,

 ptaki śpiewają radośnie.

 



Tam daleko, gdzie wysoka sosna

 Maszeruje drogą mała wiosna

 Ma spódniczkę mini, sznurowane butki

 I jeden warkoczyk krótki.

 

Ref. Maszeruje wiosna 

 A ptaki wokoło lecą i świergoczą głośno i wesoło

 Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat

 Gdy go w górę wznosi - zielenieje świat.

 

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,

Na ramieniu małą torebeczkę

 Chętnie żuje gumę i robi balony

 A z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje...

 

Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas

 każda trawka chce już być zielona

 Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła

 zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje...

 

MASZERUJEMASZERUJE
W I O S N AW I O S N A



Kle, kle boćku kle,  kleKle, kle boćku kle,  kle

Witaj  nam bocianieWitaj  nam bocianie

Łąka ci  szykuje x2Łąka ci  szykuje x2

Żabki na śniadanie.Żabki na śniadanie.

Kle,  kle boćku, kle,  kleKle, kle boćku, kle,  kle

Usiądź na stodoleUsiądź na stodole

Chłopcy ci  zrobili  x2Chłopcy ci  zrobili  x2

Gniazdo w starym kole.Gniazdo w starym kole.

Kle,  kle boćku, kle,  kleKle, kle boćku, kle,  kle

Witamy cię  radzi,Witamy cię  radzi,

Gdy zza morza wrócisz x2Gdy zza morza wrócisz x2

Wiosnę nam sprowadzisz.Wiosnę nam sprowadzisz.

  

Kle kle Boćku



ByłaByła      sobiesobie
  żabkażabka      małamała

 

Była sobie żabka mała - re re kum kum, re re kum kum,

 która mamy nie słuchała - re re kum kum bęc.

 Na spacery wychodziła - re re kum kum, re re kum kum,

 innym żabkom się dziwiła - re re kum kum bęc.

 Ostrzegała ją mamusia - re re kum kum, re re kum kum,

 by zważała na bociusia - re re kum kum bęc.

 Przyszedł bociek niespodzianie - re re kum kum, re re kum kum,

 i zjadł żabkę na śniadanie - re re kum kum bęc.

 A na brzegu stare żaby - re re kum kum, re re kum kum,

 rajcowały jak te baby - re re kum kum bęc.

 Jedna drugiej żabie płacze - re re kum kum, re re kum kum,

 "Już jej nigdy nie zobaczę" - re re kum kum bęc.

 Z tego taki morał mamy - re re kum kum, re re kum kum

 trzeba zawsze słuchać mamy! - re re kum kum bęc.

 



Marzanna

Wiosna już nadchodzi, 
Zima odejść nie chce,
Nocą jeszcze mrozi, 

Śniegiem prószy jeszcze.
Marzanno, Marzanno,

Ty zimowa panno,
Dziś cię utopimy,

Bo nie chcemy zimy.
Odpłyń wraz z lodami,

Daleko do morza,
Niechaj wreszcie przyjdzie

Do nas wiosna hoża.
 



Ogrodniczka

1. Jestem sobie ogrodniczka,

 Mam nasionek pół koszyczka.

 Jedne gładkie, drugie w łatki,

 A z tych nasion będą kwiatki.

Ref: Kwiatki, bratki i stokrotki

 Dla Malwinki, dla Dorotki.

 Kolorowe i pachnące,

 Malowane słońcem.

2. Mam konewkę z dużym uchem

 Co podlewa grządki suche.

 Mam łopatkę, oraz grabki

 Bo ja dbam o moje kwiatki.

Ref:Kwiatki, bratki ...

 



W naszym ogródeczku zrobimy porządki,

zrobimy porządki, zrobimy porządki.

Wygrabimy ścieżki, przekopiemy grządki.

przekopiemy grządki, raz, dwa, trzy.

Potem w miękką ziemię włożymy nasionka,

włożymy nasionka, włożymy nasionka.

Będą się wygrzewać na wiosennym słonku,

na wiosennym słonku raz, dwa, trzy.

Przyjdzie ciepły deszczyk i wszystko odmieni,

i wszystko odmieni, i wszystko odmieni.

W naszym ogródeczku grządki zazieleni,

grządki zazieleni raz, dwa, trzy.

 

 

 

Wiosenne porzadkiWiosenne porzadki



Do biedronki przyszedł żuk, w okieneczko puk- puk- puk.

Panieneczka widzi żuka: "Czego pan tu u mnie szuka?"

Skoczył żuk jak polny konik, z galanterią zdjął melonik I powiada: 

"Wstań biedronko, wyjdź biedronko, przyjdź na słonko. 

Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę".

Oburzyła się biedronka: "Niech pan tutaj się nie błąka,

niech pan zmiata i nie lata, i zostawi lepiej mnie,

Bo ja jestem piegowata, a pan nie!"

Powiedziała co wiedziała i czym prędzej odleciała,

poleciała, a wieczorem ślub już brała z muchomorem,

bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe, wielkie piegi.

Stąd nauka jest dla żuka:

Żuk na żonę żuka szuka.

 



Jam jest żabka

 Tyś jest żabka

 My nie mamy nic takiego.

 Jedna łapka druga łapka,

 Skrzydełka żadnego.

 Uła – kła – kła

 My nie mamy nic takiego

 Jedna łapka

 Druga łapka

 Skrzydełka żadnego.

 


