
,,IDZIE  WIOSNA.” 
 

Strojna w zieleń poprzez ziemię idzie wiosna. 

Cała w kwiatach, w śpiewie ptaków, w blasku słońca . 

Strojna w zieleń poprzez ziemię idzie wiosna. 

Cała w kwiatach, w śpiewie ptaków, w blasku słońca . 

  

Jasną chmurę ma nad czołem uśmiechnięta. 

Wiatrem miękkim pełnym ciepła owinięta. 

Jasną chmurę ma nad czołem uśmiechnięta. 

Wiatrem miękkim pełnym ciepła owinięta. 

  

Idzie ziemią, idzie wodą jak to wiosna, 

aż do lata dojdzie strojna by tam zostać. 

Idzie ziemią, idzie wodą jak to wiosna, 

aż do lata dojdzie strojna by tam zostać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,WIOSENNY  SPACEREK.” 

1. Tup, tup, tup, tup, tup, tup. 

Już cieplutkie słońce świeci, 

na wycieczkę poszły dzieci 

z naszego przedszkola, 

z naszego przedszkola. 

2. Tup, tup, tup, tup, tup, tup. 

Tu fiołek, tam pierwiosnek, 

widać wiosnę, słychać wiosnę 

w lesie i na polach, 

w lesie i na polach. 

3. Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir. 

Jaskółeczka czarna, mała 

z ciepłych krajów przyleciała, 

gniazdo swe buduje, 

gniazdo swe buduje. 

 

 

 

 

 

 

 



,,ZNÓW  PRZYSZŁA  WIOSNA” 

 

1. Co się dzieje, świat się śmieje 

wstało ciepłe słońce, 

na polanie w ciemnym lesie 

słychać jakiś koncert. 

 

Wszędzie w koło jest wesoło, 

Miś i wilk śpiewają 

bo z daleka przybył gość 

wszyscy go witają. 

 

Ref. Znów przyszła wiosna i skacze po drzewach  

rozwija kwiaty i budzi nas 

to mała wiosna z ptakami dziś śpiewa 

tęczą maluje świat 

 

2. Po cichutku, po kryjomu 

przyszła do nas wiosna 

na paluszkach, niczym wróżka 

piękna i radosna 

 

Zaprosiła do zabawy 

Dzieci małe duże 

biegną wszystkie na polanę 

aby śpiewać w chórze. 

 

 

 

 



,,WIOSNA  W  OGRÓDKU.” 

1. Grabie i łopaty zimą spały w szopie 

Wiadomo , że wtedy grządek nikt nie kopie. 

Nagle przyszła wiosna na dwór je wygnała, 

Kiedy pracowały ,ona planowała . 

 

Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie . 

Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie . 

W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa , 

Kwiaty będą kwitnąć , ptaki będą śpiewać. 

 

2. 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. 

 

3. Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie . 

Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie . 

W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa , 

Kwiaty będą kwitnąć , ptaki będą śpiewać. (x2)  

  

 


