
MARZEC 

 
Ciepło - zimno  

sł. Dorota Kluska, muz. Gabriela Gąsior 

 

Przyszedł Marzec i powiedział: 

- czas na gotowanie! 

Lecz jak zwykle wyszło z tego  

Wielkie zamieszanie! 

 

Ref. Ciepło – zimno, zimno – ciepło, 

Ktoś odgadnąć może, 

Jaką Marzec dziś szykuje  

Pogodę na dworze? 

 

Słońce, które mocno świeci, 

Zmieszał z chłodnym deszczem! 

Jakby tego było mało,  

Śnieg dołożył jeszcze! 

 

Co nowego wpadnie dzisiaj  

Marcowi do głowy? 

Chyba nikt z nas nie zaprzeczy,  

Że jest pomysłowy! 
 

 

 

Zabawa ze słoneczkiem 
Słowa: Monika Szwejda 

Muzyka: Monika i Artur Szwejda 

 

Wyjrzało zza chmurki słoneczko wesołe 

I bawić się z nami chce 

Więc pobaw się z nami Ty również kolego 

I nie daj prosić się 

Więc pobaw się z nami Ty również kolego 

I nie daj prosić się 

/ tratata tratata 

Wkoło zatańcz raz i dwa /x2 

 

Żabki na spacerze 
Słowa: Monika Szwejda 

Muzyka: Monika i Artur Szwejda 

 

1. Idą żabki na spacerek, na spacerek 

/ Rade rade kum /x3 

Słońce świeci coraz śmielej, coraz śmielej 

/ Rade rade kum /x3 

Każda elegancko kroczy 

Każda płaszczyk ma uroczy 

/ Rade rade kum /x3 

I zielone ma trzewiczki 



I zielone rękawiczki 

/ Rade rade kum /x3 

Ref.: / Jedna łapka druga łapka – klaszczą tak 

wszystkie żabki klaszczą w łapki – klap klap klap /x2 

2. Siadły żabki na kamieniu, na kamieniu 

/ Rade rade kum /x3 

Nie w słoneczku, ale w cieniu, ale w cieniu 

/ Rade rade kum /x3 

Każda żabka patrzy w górę 

Czeka na deszczową chmurę 

/ Rade rade kum /x3 

Bo dla żabki deszczyk mały 

To preze ncik doskonały 

/ Rade rade kum /x3 

 
 

Zielona wiosna   sł. i muz. D. i K. Jagiełło 

 

I. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały 

i coś do ucha sobie szeptały. 

Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, 

kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum.                2x 

 

II. Przyleciał bociek, usiadł na płocie 

i do drugiego boćka klekoce. 

Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, 

kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle.            2x 

 

III. Wszystko usłyszał mały wróbelek 

i przetłumaczył na ptasie trele. 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

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

Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna, 

wiosna, wiosna jest już wśród nas. 

 

 

Kotki i kotki    B. Szelągowska 

 

Mleka nie piją i nie biegają. 

I – jak to kotki – futerka mają. 

Lecz – dziwna sprawa – na drzewie rosną: 

szare, puchate …. i tylko wiosną! 

Patrzcie – na stole wazon z baziami! 

A gdzie są kotki? Zgadnijcie sami! 

 

 

Wiosna  R. Gruchalska 

 

Wiosna przychodzi cichutko, 

topi śniegi wolniutko. 

Ranki są coraz jaśniejsze, 

a dni bywają cieplejsze. 

Jest tak zielono, wesoło, 



zwierzęta budzą się wkoło. 

Śpiew ptaków słychać radosny, 

na powitanie wiosny. 

 

 

 

 


