
BIEDRONKI, PSZCZÓŁKI – MARZEC 

 

Wiersz 

„Co się dzieje wiosną?” 

B. Forma 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka 

„Promyk słońca” 

słowa: K. Bajer 

muzyka: K. Bajer 

1. Promyk słońca wyjrzał zza chmury 

i zobaczył świat szarobury. 

I pomyślał: „Kto tu pomoże? 

Świat taki szary być nie może!” 

Ref.: Kto obudzi pąki kwiatów? (WIOSNA!) 

Kto pokaże gniazda ptakom? (WIOSNA!) 

Kto wygoni misia nory? (WIOSNA!) 

Zazieleni pola, bory? 

2. Promyk słońca spotkał wiosenkę 

i zaśpiewał krótką piosenkę. 

Daj wiosenko kwiatów troszeczkę 

Obudź misia, obudź rzeczkę. 

Ref.: Kto obudzi pąki kwiatów?... 

3. I wiosenka go posłuchała, 

Kolorowe kwiaty mu dała. 

Zabłysnęła w krąg kolorami 

I już zostanie teraz z nami. 

Ref.: Obudziła pąki kwiatów! (WIOSNA!) 

Pokazała gniazda ptakom! (WIOSNA!) 

Wygoniła misia nory! (WIOSNA!) 

Ożywiła pola, bory! 

 



SMERFY – MARZEC 

 

Wiersz 

„W marcu” 

I. Suchorzewska 

 

 

Raz śnieg pada, a raz deszczyk. 

Na jeziorze lód już trzeszczy. 

 

Błękit nieba lśni w kałuży, 

bałwan w słońcu oczy mruży. 

 

- Koniec zimy. Przerwa. Dzwonek. 

- To nie dzwonek. To skowronek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka 

„Bociek” 

słowa: autor nieznany 

muzyka: M. Kaczurbina 

 

1. Kle, kle, boćku, kle, kle,  

    witaj nam, bocianie!  

    Łąka ci szykuje, 

    łąka ci szykuje  

    żabki na śniadanie. x2 

 

2. Kle, kle, boćku, kle, kle, 

    usiądź na stodole! 

    Chłopcy ci zrobili, 

    chłopcy ci zrobili 

    gniazdo w starym kole. x2 

 

3. Kle, kle, boćku, kle, kle, 

    witamy cię radzi. 

    Gdy zza morza wracasz, 

    gdy zza morza wracasz, 

    wiosnę nam sprowadzasz. x2

 



KRASNALE – MARZEC 

 

Wiersz 

„W marcu” 

I. Suchorzewska 

 

 

Raz śnieg pada, a raz deszczyk. 

Na jeziorze lód już trzeszczy. 

 

Błękit nieba lśni w kałuży, 

bałwan w słońcu oczy mruży. 

 

- Koniec zimy. Przerwa. Dzwonek. 

- To nie dzwonek. To skowronek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka 

„Bociek” 

słowa: autor nieznany 

muzyka: M. Kaczurbina 

 

1. Kle, kle, boćku, kle, kle,  

    witaj nam, bocianie!  

    Łąka ci szykuje, 

    łąka ci szykuje  

    żabki na śniadanie. x2 

 

2. Kle, kle, boćku, kle, kle, 

    usiądź na stodole! 

    Chłopcy ci zrobili, 

    chłopcy ci zrobili 

    gniazdo w starym kole. x2 

 

3. Kle, kle, boćku, kle, kle, 

    witamy cię radzi. 

    Gdy zza morza wracasz, 

    gdy zza morza wracasz, 

    wiosnę nam sprowadzasz. x2

 



SKRZATY – MARZEC 

 

Wiersz 

„Czekam na wiosnę” 

I. Suchorzewska 

 

 

Dość mam sanek, nart i śniegu. 

Chcę już w piłkę grać! 

Po zielonej trawie biegać, 

w berka sobie grać! 

Dość mam chlapy i roztopów, 

szarych smutnych dni. 

Przybądź, wiosno, jak najprędzej, 

rozchmurz niebo mi. 

Przynieś kwiaty, promień słonka, 

zieleń liści, ptaków śpiew. 

Niech zadźwięczy pieśń skowronka. 

Przybądź, przybądź, proszę cię! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka 

„Wkrótce wiosna” 

słowa: autor nieznany 

muzyka: M. Kaczurbina 

 

1. Pierwszy obudził się pierwiosnek, 

potem chochoły spadły z róż. 

Skowronek śpiewem wołał wiosnę, 

żeby na pole przyszła już. 

 

Ref.: Bo zima, bo zima 

         każdemu obrzydła! 

Niech słońce da jej 

pstryczka w nos! 

Niech wiosnę, niech wiosnę 

przyniosą na skrzydłach 

bociek, jaskółka, szpak i kos. 

 

2. Złoto błysnęło na leszczynach. 

Zapach obudził senny ul. 

Wiosenną orkę chcą zaczynać 

głodne gawrony z pustych pól. 

 

Ref.: Bo zima, bo zima każdemu 

         obrzydła! 

Niech słońce da jej 

pstryczka w nos! 

Niech wiosnę, niech wiosnę 

przyniosą na skrzydłach 

bociek, jaskółka, szpak i kos.

 



TROPICIELE, ODKRYCY - MARZEC 

 

 

Wiersz 

„Marcowa pogoda” 

B. Forma 

 

 
Ja jestem marzec, ja wam pokażę, 

jak dobrze mieszać pogodę w garze. 

Zanim na dobre wiosna przybędzie, 

ja ślady zimy zostawię wszędzie. 

 

Zmarzną wam nosy i zmarzną uszy, 

i jeszcze trochę śnieżek poprószy. 

I chociaż słońce mocniej przygrzeje, 

to jeszcze chłodnym wiatrem powieje 

Piosenka 

„Wiosna w ogródku” 

słowa: S. Karaszewski 

muzyka: S. Marciniak 

 
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. 

 

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. 

 

 

 

 

 


