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MARZEC 

GRUPA IX 

PIOSENKA 

1. Kiedy pada, zdarza się, 

że po prostu jest ci źle. 

A ja na to radę mam: 

z deszczem śpiewam, z deszczem gram. 

Ref: Plim, plum, chlap, chlap 

- to deszczyk cicho gra 

mokrą piosenkę: kap, kap, kap. 

Plim, plum, chlap, chlap 

- to śpiewa cały świat 

mokrą piosenkę: kap, kap, kap. 

2. Bardzo lubię kiedy z chmur 

pada z pluskiemkropel chór, 

i przyjemnośd wielką mam, 

kiedy słyszę: plim, plum. plam. 

Ref: Plim, plum, chlap, chlap 

- to deszczyk cicho gra 

mokrą piosenkę: kap, kap, kap. 

Plim, plum, chlap, chlap 

- to śpiewa cały świat 

mokrą piosenkę: kap, kap, kap. 



3. To zabawne, kiedy w dach 

krople bębnią: bach, bach, bach. 

I już teraz dobrze wiesz, 

jak przyjemny bywa deszcz. 

Ref: Plim, plum, chlap, chlap 

- to deszczyk cicho gra 

mokrą piosenkę: kap, kap, kap. 

Plim, plum, chlap, chlap 

- to śpiewa cały świat 

mokrą piosenkę: kap, kap, kap. 

 

 

 

 



WIERSZE 

„Człowiek ze złotym parasolem” 

D. Wawiłow 

Żółtą drogą, zielonym polem 

szedł raz człowiek pod parasolem 

i uśmiechał się mimo słoty, 

bo parasol był cały złoty, 

coś mu śpiewał, bzykał jak mucha, 

śmieszne bajki plótł mu do ucha... 

I ten deszcz tak padał i padał, 

a parasol gadał i gadał, 

a ten człowiek mu odpowiadał. 

I oboje byli weseli, 

chod się wcale nie rozumieli, 

bo ten człowiek gadał po polsku, 

a parasol - po parasolsku...  

 

Marzanna i żaby 

T. Plebaoski 

Kum, kum! Mamo! Kto tam płynie? 

Tam! Pod mostem! W tej głębinie! 



Panna śliczna jak marzenie! 

Mamo! Ja się z nią ożenię! 

Lecz czy dobrą będzie aby 

żoną dla zielonej żaby? 

Spójrz, syneczku! Taka blada? 

Nie! To żabie nie wypada! 

Mamo! Popatrz na jej suknię. 

Popatrz, jak spogląda smutnie, 

chod tak pięknie wystrojona. 

Tak! To będzie moja żona! 

Nie wiem, czy ma tyle wdzięku, 

żeby myśled o ożenku. 

Hej! Słomiana, miła panno! 

Kim ty jesteś? Ja? Marzanną! 

A kto chce mnie mied za żonę, 

musi płynąd w moją stronę. 

Razem ze mną w zimne kraje… 

Mamo! Kum, kum! Ja zostaję! 

 


