TEMATY KOMPLEKSOWE

1. Oznaki wiosny.
2. Wszystko rośnie.
3. Pracowita wiosna.
4. Święta Wielkanocne.

1.

„Marcowe żaby” - piosenka

sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak

1. Już wiosna na polach sadzi krokusy,
zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy.
Ref. A żaby rechu - rech, żaby się cieszą,
że ten marzec rechu - rech wszystko pomieszał.
Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna, a tu śnieg.
Bo w marcu jak w garncu rechu - rech żabi śmiech
2. A deszczem umyte drzewa są czyste,
na gałązkach już rosną kotki puszyste.
Ref. A żaby rechu - rech, żaby się cieszą,
że ten marzec rechu - rech wszystko pomieszał.
Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna, a tu śnieg.
Bo w marcu jak w garncu rechu - rech żabi śmiech
3. Na łące bociany głośno klekocą,
rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą.
Ref. A żaby rechu - rech, żaby się cieszą,
że ten marzec rechu - rech wszystko pomieszał.
Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna, a tu śnieg.
Bo w marcu jak w garncu rechu - rech żabi śmiech

2. Nasze kwiaty – wiersz
M. Konopnicka

Jeszcze śnieżek prószy,
Jeszcze chłodny ranek,
A już w cichym lesie
Zakwita sasanek.
A za nim przylaszczka
Wychyla się z pączka,
I mleczem się żółtym
Złoci cała łączka.
I dłużej już dzionka
I bliżej słoneczka…
A w polu się gwieździ
Biała stokroteczka.
A dalej fiołki,
Wskroś trawy, pod rosą,
W świeżych swych czareczkach
Woń przesłodką niosą.

(…)
O ziemio ty droga,
Ty Boży zielniku!
I w polach i w łąkach
Masz kwiecia bez liku!

3. Pracowita Pani Wiosna – piosenka
sł. U. Piotrowska. Muz. M. Melnicka – Sypko

http://uciocimariolki.pl/pracowita-pani-wiosna/

Pracowita pani Wiosna
Jak co roku pani Wiosna
znów się wzięła za porządki.
I w ogrodzie wygrabiła
ścieżki i grządki.
Wysprzątała cały domek
od piwnicy aż po stryszek,
więc chwaliły ją sąsiadki,
miło to słyszeć.
Naprawiła ptasie
gniazda,
zbudowała kilka nowych
i kazała je przewietrzyć
rankiem wiatrowi.
Potem w lesie i na łące
rozsiewała świeżą zieleń,
bo z zielenią, daję słowo,
zawsze weselej.

4. „Wielkanoc” – wiersz
D. Gellnerowa
Obudziły się pisanki
Wielkanocnym rankiem
I wołają:
Patrzcie – tu na stole
Same niespodzianki!
Bazie srebrno – białe
I baranek mały.
Ten baranek ma talerzyk
Skubie z niego owies świeży
A baby pękate
W cukrowych fartuchach
Śmieją się wesoło
Od ucha do ucha!

