
PIOSENKI KWIECIEŃ GRUPA VII 

„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 
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 

„Jarzynowy wóz” 

sł. Maria Szypowska, muz. Edward Pałłasz 

 

Ref.: Jechał, jechał wóz, 

smaczne rzeczy wiózł, 

tur, tur, tur, turkotał, 

smaczne rzeczy wiózł. 

Tu marchew czerwona, 

kapusta zielona, 

rzodkiewek różowe kuleczki, 

w słonecznym kolorze słonecznik. 

Ref.: Jechał, jechał wóz… 

Tu strączki fasoli 



i bobu do woli, 

szpinaku zielona tam fura, 

i burak pąsowy jak burak. 

Ref.: Jechał, jechał wóz… 

 

„Wielkie sprzątanie” 
sł. i muz. Joanna Bernat 

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! 
Mrówka ze ślimaczkiem 

sprzątają pod krzaczkiem, 
a żabki z wiewiórką 

w strumyku za górką. 
Ref.: Szu-szu-szu!... 

Zbierają sikorki 
papierki i worki. 

A maleńkie muszki 
butelki i puszki. 

Ref.: Szu-szu-szu!... 
Kosy pogwizdują 
i śmieci pakują. 

A niedźwiadek z liskiem 
sortują je wszystkie. 
Ref.: Szu-szu-szu!... 
A gdy posprzątały 

ten list nam wysłały: 
Pamiętajcie dzieci, 

by w lesie nie śmiecić. 

WIERSZE KWIECIEŃ GRUPA VII 

„Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował” 

Helena Bechlerowa 

 

To jest Filik – kotek bury. 

Ma wąsiki i pazury. 

Dobry jest ten kotek Filik: 

chce, by wszyscy mleko pili. 



 

Stanął Filik przy kurniku. 

– Czy chcesz mleka, koguciku? 

Lecz kogucik z kurką czarną 

na śniadanie jedli ziarno. 

 

Koło żłobu stoi konik. 

Filik ładnie się ukłonił. 

– Lubisz mleko? – Nie, ja rano 

smaczny owies jem i siano. 

 

Do królika kotek podszedł. 

– Pij, pij mleczko, bardzo proszę! 

Ale królik siadł pod drzewkiem: 

chrupu, chrupu – gryzł marchewkę. 

 

 
„Kolory pór roku”  

 

Zieloną łąką idzie wiosna, jest kolorowa i radosna. 

Żółte słońce mocno świeci, to jest lato, drogie dzieci. 

Czerwień liści dookoła, to już jesień do nas woła. 

Biało, biało, coraz bielej, to dzięki zimie jest weselej. 

 

„Mole książkowe” 

Dominika Niemiec 

 

Otwieram książkę, jedna chwilka 

i już jestem w innym świecie. 

W wyobraźni staję się piękną królewną 

lub pszczółką skrytą w kwiatów bukiecie. 

Każda książka roztacza przede mną 

świat niezwykły, wspaniały. 

Z zachwytem pochłaniam każde słowo, zdanie, 

rozdział od deski do deski… czyli cały. 

Rodzice doskonale rozumieją 

mój zachwyt nad książkami, 

bo tak jak ja są zwyczajnie 

książkowymi molami. 
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