Kwiecień2020

Tematyka na miesiąc
Kwiecień

I. Wielkanoc.
II. Praca rolnika.
III. Dbamy o naszą planetę.
IV. Tajemnice książek.

Wełniany baranek
sł. Jan Gałkowski, muz. Adam Markiewicz

Ten mały nasz baranek,
wszyściutko ma wełniane.
Lali la, lali la, lali la. x2

Wełniane ma trzewiczki,
wełniane rękawiczki.
Lali la, lali la, lali la. x2

Co tu robisz, baranku?
Chłodno dzisiaj od ranka,
chmurki w niebie jak pianka.
Lali la, lali la, la la.

Wełniane masz trzewiczki,
wełniane rękawiczki.
Lali la, lali la, lali la! x2
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Ten mały nasz baranek
wszyściutko ma wełniane.
Lali la, lali la, lali la. x2

W kołnierzu futra pełnym
ma łebek cały z wełny.
Lali la, lali la, lali la. x2

Ślicznie ci jest, baranku,
w tym wełnianym ubranku,
ślicznie ci jest, baranku.
Lali la, lali la, la la.

W kołnierzu futra pełnym
masz łebek cały z wełny.
Lali la, lali la, lali la! x2

Wielkanocne pisanki
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sł. Dominika Niemiec

Czekam na Wielkanoc, na czekoladowe króliczki i kurki.
A! I jeszcze czekam na słodkie mazurki.
A przy tym wszystkim jestem wyjątkowo zadowolona,
bo mama będzie na pewno niezmiernie zdziwiona,
gdy zobaczy przeze mnie samodzielnie przygotowane pisanki i kraszanki,
pięknie malowane. Są w paski i w kropki,
z kwiatkami i jednolite, wszystkie mają na sobie wzorki znakomite.
Są przepiękne i w koszyczku czekają na święta.
Dzięki nim każdy będzie o tradycji pamiętać, by iść na wybitki.
Wielkanocne, kolorowe jajka zdobywać.
Zadowolona będę jeszcze bardziej,
gdy będę w tej grze wygrywać.

Jarzynowy wóz

sł. Maria Szypowska, muz. Edward Pałłasz

3/7

Kwiecień2020

Ref. Jechał, jechał wóz,

smaczne rzeczy wiózł,

tur, tur, tur, turkotał,

smaczne rzeczy wiózł.

I. Tu marchew czerwona,

kapusta zielona,

rzodkiewek czerwone kuleczki,

w słonecznym kolorze słonecznik.

ref. Jechał, jechał wóz ...

II. Tu strączki fasoli
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i bobu do woli,

szpinaku zielona tam góra,

i burak pąsowy jak burak.

ref. Jechał, jechał wóz ...
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Wielkie sprzątanie
Sł. i muz. Joanna Biernat

1. W lesie na polanie dziś ważne zebranie.
Wzięły się zwierzęta za wielkie sprzątanie.

Ref. Szu-szu-szu! Szu-szu-szu!
Pracujemy ile tchu!
Szu-szu-szu! Szu-szu-szu!
Zaraz czysto będzie tu!

2. Mrówki ze ślimaczkiem sprzątają pod krzaczkiem,
żabki z wiewiórką w strumyku za górką.
Ref. Szu-szu-szu!...

3. Kosy pogwizdują i śmieci pakują,
a niedźwiadek z liskiem sortują je wszystkie.

Ref. Szu-szu-szu!...
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Mole
książkowe
sł.
Dominika
Niemiec
Otwieram
książkę,
jedna
chwilka
iksiążkowymi
już
jestem
wsą
innym
świecie.
W
wyobraźni
staję
królewną
lub
pszczółką
skrytą
wpiękną
kwiatów
bukiecie.
Każda
książka
roztacza
przede
mną
świat
niezwykły,
wspaniały.
Z
zachwytem
pochłaniam
każde
słowo,
rozdział
od
dosię
deski…
czyli
cały. zdanie,
Rodzice
doskonale
rozumieją
mój
zachwyt
nad
książkami,
bo
tak
jak
jadeski
zwyczajnie
molami.
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