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"KWIECIEŃ"
Idzie z kwietniem rowem zielonym
Pierwsza stokrotka w śniegu kwietniowym.
Na skrawku ciepła, na zimna brzeżku
Kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku.
Kwiecień – plecień,
bo przeplata,
trochę zimy, trochę lata
Kwiecień – plecień,
bo przeplata,
trochę zimy, trochę lata
Śniegiem sypnęło, czy kwiaty wschodzą,
Na pożegnanie ostatnim mrozom
Uderza wiosna o skrzydła ptakom,
Śpiew się poturlał z góry po dachu.
Kwiecień – plecień,
bo przeplata...

Święta Wielkanocne

(sł. U. Piotrowska muz. M. Mielnicka – Sypko)

Święta Wielkanocne! Cieszy się zajączek.
Zerwał bukiet bazi, co rosły na łące.
Zerwał bukiet bazi, co rosły na łące.
Święta Wielkanocne! Cieszy się baranek.
Zaraz pomaluję koszyczek pisanek.
Zaraz pomaluję koszyczek pisanek.
Święta Wielkanocne! Cieszy się kurczątko.
I na obrus kładzie, talerz ze święconką.
I na obrus kładzie, talerz ze święconką.
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„Wielkanocna piosenka“
Są takie święta raz do roku,
co budzą życie, budzą czas.
Wszystko rozkwita w słońca blasku
i wielka miłość rośnie w nas.
Miłość do ludzi, do przyrody
w zielone każdy z wiosną gra.
Już zima poszła spać za morza
a w naszych sercach radość trwa.
Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane,
pierwsze bazie, pierwiosnki, bratki wiosna nam śle.
Białe z cukru baranki jak zaczarowane,
małe, żółte kurczątka, zniknął cały już śnieg.
W piecu rosną sękacze, baby wielkanocne
I mazurek „filutek”, spójrzcie tam pierwszy liść.
Według starej recepty babcia barszcz ugotuje,
przyjdzie cała rodzina na te święta już dziś.
Czas ciepłe kurtki w szafie schować
i w naftaliny ukryć świat.
W szufladzie zaśnie czapka zimowa,
narty i sanki pójdą spać.
Bocian powrócił na swe gniazdo,
już leśnych kwiatów czujesz woń.
A słońce świeci mocno, jasno
i żabi rechot słychać z łąk.

„Wiosna w błękitnej sukience”
1.
Wiosna w błękitnej sukience
bierze krokusy na ręce.
Wykąpie je w rosie świeżej
i w nowe płatki ubierze.
ref: Wiosna buja w obłokach,
wiosna płynie wysoko,
wiosna chodzi po drzewach,
wiosna piosenki śpiewa.
2.
Potem z rozwianym warkoczem
niebem powoli gdzieś kroczy.
Wysyła promyki słońca
i wiersze pisze bez końca.
ref: Wiosna buja w obłokach…
3.
Nocą się skrada z kotami,
chodzi własnymi drogami.
A teraz śpi już na sośnie
i nie wie, że sosna rośnie.

