
Zatem zaśpiewajmy razem wesołą piosenkę „Wiosna w błękitnej sukience”.  

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. 

Potem z rozwianym warkoczem 

niebem powoli gdzieś kroczy. 

Wysyła promyki słońca 

i wiersze pisze bez końca. 

ref: Wiosna buja w obłokach… 

Nocą się skrada z kotami, 

chodzi własnymi drogami. 

A teraz śpi już na sośnie 

i nie wie, że sosna rośnie. 

ref: Wiosna buja w obłokach… 

 

"Wiosenne buziaki"- piosenka dla dzieci 😃 

I. Już rozgościła się wiosna. 

słońce i kwiaty przyniosła. 

Huśta się lekko na tęczy, 

motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki. 

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

tańczymy z wiosenką ja i ty. 

Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz, 

to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. 

Hop, hop, raz, dwa, trzy, 
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bzyczą już pszczoły i kwitną bzy. 

A całe miasto całusy śle,  

bez wiosny było tu źle. 

II. Słońce rozdaje promyki, 

gonią się w lesie strumyki. 

Mrówki zaczęły porządki, 

a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki. 

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

tańczymy z wiosenką ja i ty. 

Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz, 

to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. 

Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

bzyczą już pszczoły i kwitną bzy. 

A całe miasto całusy śle, 

bez wiosny było tu źle. 

III. Kwiaty swe płatki umyły 

i świeże stroje włożyły.  

Budzą się wszystkie zwierzaki. 

 

„Przyjście wiosny” – Jan Brzechwa 

Naplotkowała sosna, 
Że już się zbliża wiosna. Kret skrzywił się ponuro: 
- przyjedzie pewnie furą... jeż się najeżył srodze: 

- raczej na hulajnodze. Wąż syknął: - Ja nie wierzę Przyjedzie na rowerze. 
Kos gwizdnął: 

Wiem coś o tym, 
Przyleci samolotem. 

Skąd znowu- 
Rzekła sroka – 

Ja z niej nie spuszczam oka 

I w zeszłym roku w maju Widziałam ją w tramwaju Nieprawda! Wiosna zwykle 
Przyjeżdża motocyklem! 



A ja wam tu dowiodę, 
Że właśnie samochodem. Nieprawda, bo w karecie! W karecie? Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, Ze płynie własną łódką! 
A wiosna przyszła pieszo. Już kwiaty za nią spieszą, Już trawy przed nią rosną 

I szumią: 
Witaj wiosno! 

 

 


