
Wiersze i piosenki dla dzieci 4-letnich na miesiąc marzec 
 

Wiersz „Pięć palców” 
 

Pierwszy palec to jest kciuk, 
drugi robi : stuk, stuk, stuk. 

To jest długi trzeci palec, 
czwarty mniejszy, piąty-malec. 
Dłoń ma razem palców pięć, 

Policz z nami, gdy masz chęć. 
 

Wiersz „Krokus” 
 

Kwitnie górska łąka, 
choć śnieg jeszcze prószy: 

Te liliowe kwiaty- to właśnie krokusy! 
Wiosna nad tatrami robi pokus-pokus 

i oto spod śniegu wychyla się krokus. 
 

Wiersz „Idzie wiosna” 
 

Wiosna jest już całkiem blisko. 

Idzie z koszem i z walizką. 
A z koszyka i z walizki 

wyglądają świeże listki. 

I wystawia nos tulipan, 

ciągle Wiosnę o coś pyta. 
Nie nudź! - mówi Wiosna krótko. 
Zaraz znajdziesz się w ogródku! 

 

Piosenka „Orkiestra” 
 

Mały jeżyk na bębęnku gra, 
ram, tam, tam, ram, tam, tam, ram, tam, tam, 

Na grzechotkach grają misie dwa 
szu, szu, szu, szu, szu, szu, szu, szu, 

Stary zając na talerzach dra, 

bum ta ra, bum ta, ra, bum, ta,ra 
Młody dzięcioł w drzewo puka tak, 

stuku-puk, stuku-puk, stuku-puk 
Już orkiestra rytm ten dobrze zna, 

ram, tam, tam, ram, tam tam, ram, tam, tam 
 
 
 
 
 



Piosenka „Przyszedł nocą miś” 
 

Bałwanki drogą szły, bałwanków było trzy. 
Płakały, narzekały, łzy z oczu ocierały. 

Ach czas nam w drogę, czas, już wiosna goni nas. 
Choć się uśmiecha ładnie, kożuszki nam ukradnie. 

I przyszedł nocą dziś, puszysty, biały miś. 
I zabrał trzy bałwanki, na wielkie, srebrne sanki. 
I w taki kraj je wiózł, gdzie śnieg i wiatr i mróz, 
gdzie sroga zima biała ma z lodu srebrny pałac. 

 

Piosenka „Zielona wiosna” 

Nad brzegiem rzeki żabki siedziały 

i coś do ucha sobie szeptały. 
Kum, kum, kum kum kum, kum, kum, kum 

Przyleciał bociek, usiadł na płocie 

i do drugiego boćka klekoce 

kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle 

Wszystko usłyszał mały wróbelek 

i przetłumaczył na ptasie trele 

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir 

Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna, 
wiosna, wiosna jest już wśród nas. 

 

Piosenka „ Wielkanocny koszyczek” 

Wśród kolorowych jajek baranek biały śpi, 
przytulił się do baziek, Wielkanoc mu się śni. 

Cukrowe ma futerko, cukrowe różki ma, 

cukrowym małym dzwonkiem cukrowe piosnki gra 
A obok mały zając wystawił uszka swe, 

wygląda, nasłuchuje, Wielkanoc zbliża się. 
Jest cały z czekolady, ubranko srebrne lśni, 

położył się w koszyczku, Wielkonac mu się śni 
 
 

Wiosenne okrzyki 
 

Zimę, zimę żegnamy, wiosnę, wiosnę witamy!!!!! 
 

Marzannę przegonimy, wiośnie się pokłonimy.!!!! 
 

Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno, 
Zimę tu żegnamy- Ciebie przeganiamy!!!!!!. 

 
 



 
 


