
"Bocian" 

Autor słów: Maria Konopnicka 

Bociek, bociek leci! 

Dalej, żywo dzieci! 

Kto bociana w lot wyścignie, 

Temu kasza nie ostygnie. 

Kle, kle, kle, kle, kle. 

Bociek dziobem klaska: 

— Wyjdźcież, jeśli łaska! 

Niech zobaczę, niech powitam, 

Niech o zdrowie się zapytam. 

Kle, kle, kle, kle, kle. 

— A ty, boćku stary, 

Piórek masz do pary; 

Żaby je liczyły w błocie, 

Naliczyły cztery krocie. 

Kle, kle, kle, kle, kle! 

Nim skończyły liczyć, 

Już je zaczął ćwiczyć. 

— Oj bocianie, miły panie, 

Miejże dla nas zmiłowanie! 

Kle, kle, kle, kle, kle! 

 

 

 

 

 

 

 



"Idzie do nas wiosna" 

Autor słów: Agnieszka Galica 

Kiedy wiosna przyjdzie do nas, 
Roześmiana i zielona, 

Razem z wiosną wszystkie dzieci 
Zaśpiewają tak: 
Zielona trawa,  
zielony mech, 
Zielona żaba… 

rech, rechu, rech. 
Zielona trawa,  
zielony mech, 
Zielona żaba… 

rech, rechu, rech.. 
Rośnie trawa, rosną listki, 

Rosną szybko dzieci wszystkie. 
Przyfrunęły też bociany  

I klekocą tak: 
Zielona trawa,  
zielony mech, 
Zielona żaba… 

rech, rechu, rech. 
Zielona trawa,  
zielony mech, 
Zielona żaba… 

rech, rechu, rech. 
W lesie kwitnie już zawilec, 

Obudziły się motyle, 
A wieczorem nad łąkami 

Słychać żabi śpiew: 
Zielona trawa,  
zielony mech, 
Zielona żaba… 

rech, rechu, rech. 
Zielona trawa,  
zielony mech, 
Zielona żaba… 

rech, rechu, rech. 
Kiedy wiosna przyjdzie do nas, 

Roześmiana i zielona, 
Razem z wiosną wszystkie dzieci 

Zaśpiewają tak: 
Zielona trawa,  
zielony mech, 
Zielona żaba… 

rech, rechu, rech. 



Zielona trawa,  
zielony mech, 
Zielona żaba… 

rech, rechu, rech.. 
Rośnie trawa, rosną listki, 

Rosną szybko dzieci wszystkie. 
Przyfrunęły też bociany  

I klekocą tak: 
Zielona trawa,  
zielony mech, 
Zielona żaba… 

rech, rechu, rech. 
Zielona trawa,  
zielony mech, 
Zielona żaba… 

rech, rechu, rech. 
W lesie kwitnie już zawilec, 

Obudziły się motyle, 
A wieczorem nad łąkami 

Słychać żabi śpiew: 
Zielona trawa,  
zielony mech, 
Zielona żaba… 

rech, rechu, rech. 
 
 

"Kwiecień-plecień". 

Autor nieznany 

Idzie za kwietniem rowem zielonym  
pierwsza stokrotka w śniegu kwietniowym.  

Na skrawku ciepła, na zimna brzeżku,  
kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku.  

 
ref: Kwiecień, plecień,  

bo przeplata.  
trochę zimy,  

trochę lata. (bis)  
 

Śniegiem sypnęło; czy kwiaty wschodzą  
na pożegnanie ostatnim mrozom?  
Uderza wiosna o skrzydła ptakom  
śpiew się poturlał z góry po dachu. 

 
ref: Kwiecień, plecień... 

 



„Kwiecień” 

Autor nieznany 

Kwiecień stary pleciuga 
same bajdy plecie: 
że kotki za płotem 

a to... bazie przecież. 
 

Opowiada, że zima 
ukryła się w sadzie 
i na młode drzewka 

czapy śnieżne kładzie. 
 

A toż śliwy i jabłonie 
obsypane kwieciem! 
A kwiecień - bajłuda 
swoje plotki plecie... 

 
 

„Piosenka motylka” 

Autor nieznany 

Gdy wiosenne słonko 
zbudzi w lesie kwiaty. 

Lata nad kwiatami 
motylek skrzydlaty. 
Pachnie koniczynka, 
polna róża, dzwonek. 
Siądę, niech odpoczną 
skrzydełka zmęczone. 

 
 

„Wiosna” 

Autor nieznany 

Z dalekiego kraju bociany wracają, 
a zielone żabki w strachu uciekają. 

A dzieci się cieszą, a dzieci się śmieją, 
że wróciła wiosna, że śniegi topnieją. 

 
 
 
 
 



„Żabka” 

Autor nieznany 

Po zielonej łące 
skacze żabka mała. 

Jak bociana zobaczyła 
w stawie się schowała. 

 
 
 

  
 
 

 

 


