
Wiersze i piosenki w miesiącu marcu- grupa pięciolatków 

 

„ Wiosenne buziaki”- piosenka 

I. Już rozgościła się wiosna. 
słońce i kwiaty przyniosła. 
Huśta się lekko na tęczy, 
motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki. 

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, 
tańczymy z wiosenką ja i ty. 
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz, 
to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. 
Hop, hop, raz, dwa, trzy, 
bzyczą już pszczoły i kwitną bzy. 
A całe miasto całusy śle, 
bez wiosny było tu źle. 

II. Słońce rozdaje promyki, 
gonią się w lesie strumyki. 
Mrówki zaczęły porządki, 
a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki. 

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, 
tańczymy z wiosenką ja i ty. 
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz, 
to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. 
Hop, hop, raz, dwa, trzy, 
bzyczą już pszczoły i kwitną bzy. 
A całe miasto całusy śle, 
bez wiosny było tu źle. 

III. Kwiaty swe płatki umyły 
i świeże stroje włożyły. 
Budzą się wszystkie zwierzaki. 
Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki 

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, 
tańczymy z wiosenką ja i ty. 
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz, 
to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. 
Hop, hop, raz, dwa, trzy, 
bzyczą już pszczoły i kwitną bzy. 
A całe miasto całusy śle, 
bez wiosny było tu źle. 

Rozmowa na temat piosenki 
– o czym jest piosenka? 
-po czym poznajemy, że przybyła wiosna? 
-co robią zwierzęta, kiedy dni staja sie coraz cieplejsze? 



 „Pracowita wiosna” M. Witewska - wiersz 

Kolorowa wiosna, gosposia wspaniała, 

 od samego rana dużo pracy miała.  

Zaspane słoneczko witała zza chmurki,  

prosiła na koncert leśnych ptaków chórki.  

Malowała kwiatki na zielonej trawie,  

policzyła z boćkiem wszystkie żaby w stawie. 

 

„ Wiosna w ogródku”- piosenka 

Grabie i łopaty zimą spały w szopie 
Wiadomo, że wtedy grządek nikt nie kopie. 
Nagle przeszła wiosna na dwór je wygnała, 
Kiedy pracowały, ona planowała. 

Refren:Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie. 
A nim się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie. 
W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa, 
Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać. 

Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą. 
Grabie i łopaty męczą się i pocą. 
Taczki i konewki także się zwijają 
Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają. 

Refren (x2):Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie. 
A nim się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie. 
W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa, 
Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać. 

 



 


