
PIOSENKI MARZEC GRUPA VII 

„Zabawa w parach” 
sł., muz. Katarzyna Kulikowska 

 

Ręce sobie podajemy, podajemy. 
I wysoko hop skaczemy, hop skaczemy. 

Teraz w konie się zmieniamy, się zmieniamy. 
Do zabawy zapraszamy, hej!  

Ręce sobie podajemy, podajemy. 
I wysoko hop skaczemy, hop skaczemy. 

Teraz w pociąg się zmieniamy, się zmieniamy. 
Do zabawy zapraszamy, hej!  

Ręce sobie podajemy, podajemy. 
I wysoko hop skaczemy, hop skaczemy. 

Teraz w kraby się zmieniamy, się zmieniamy. 
Do zabawy zapraszamy, hej! Chodzimy bokiem. 

Ręce sobie podajemy, podajemy. 
I wysoko hop skaczemy, hop skaczemy. 

Do łódeczek wskakujemy, wskakujemy. I wesoło wiosłujemy, hej!  
 

„Dwóm tańczyć się zachciał” 
sł., muz.Katarzyna Kulikowska 

 
Dwóm tańczyć się zachciało, zachciało, 

zachciało, zachciało, 
lecz im się nie udało, fari, fari, faro. 

Kłócili się ze sobą, ze sobą, ze sobą, ze sobą. 
Ja nie chcę tańczyć z tobą, fari, fari, faro. 
Poszukam więc innego, innego, innego. 
Do tańca zdolniejszego, fari, fari, faro. 

 

„Gdzie się chowa zima” 
sł. Maria Terlikowska, muz. Andrzej Zygierewicz 

 

Hej! Zgniewała się zima, 
że krokusy rosną. 

Hej! Uciekała w Tatry 
przed zieloną wiosną. 

Ref.: Biegnie do Nosala, 
słońce ją przypala. 

Siadła na Giewoncie, 



tam też piecze słońce. x 2 
Hej! Zielona dolina, 

ale góra biała. 
Hej! Na Kasprowym Wierchu 

zima się schowała. 
Ref.: Gdzie się chowasz zimo? 

Co to za pomysły? 
Spływaj do Dunajca, 

a potem do Wisły. x 2 

 

„Idzie zuch” 
sł. muz. Henryk Żuchowski 

 

Przygotował zuch dwie nogi, 
do dalekiej, ciężkiej drogi. 
Noga lewa, noga prawa, 

dla nas zuchów to zabawa. 
Ref.: Idzie zuch, wicher dmucha 

i do tyłu ciągnie zucha. 
Ale zuch się nie przejmuje 

i wesoło maszeruje. 
Przygotował zuch dwie ręce, 

dwie, ponieważ nie miał więcej. 
Ręka lewa, ręka prawa, 

dla nas zuchów to zabawa. 
Ref.: Idzie zuch… 

Przygotował zuch swą głowę, 
by wyruszyć w dalszą drogę. 

Głowa w lewo, głowa w prawo, 
dla nas zuchów to zabawa. 

Ref.: Idzie zuch… 

„Kałużowy deszcz” 
sł. Anna Warecka, muz. Adam Skorupka 

 

Biegać po kałużach to przyjemność duża, 
chlapać się wesoło każde dziecko chce. 

Biegać po kałużach i po deszczach, burzach,. 
pryskać wszystkim wkoło to zabawa jest. 

Kto w kaloszach chodzi i jak kaczka brodzi, 
wody się nie boi, dobrze bawi się. 

Gdy będziemy duzi, wtedy do kałuży 
nie będziemy wchodzić – każdy o tym wie. 



Ref.: Wyjdę sobie na podwórze, 
takie fajne są kałuże,. 

kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz.. 
Dziś na spacer pójdę z tatą. 

i w kałuży się pochlapię, 
kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz. 

Kiedy zła pogoda, to niewielka szkoda,. 
bo w kałuży woda do zabawy jest.. 

A jak deszcz na dworze, mogę w każdej porze, 
gdy kalosze włożę, dobrze bawić się. 

Biegać po kałużach to przyjemność duża, 
dzisiaj z nami mama będzie biegać też. 

Mamo, włóż kalosze, a jak cię poproszę, 
pobiegniemy razem, kiedy pada deszcz. 

Ref.: Wyjdę sobie… 

WIERSZE MARZEC GRUPA VII 

„Przebiśnieg” 

Halina Szayerowa 

 

Za śniegowej chmury 

słońce ledwie błyśnie, 

a już się spod śniegu 

przebija przebiśnieg. 

Wychyla się główka 

w śniegu sztywnej kryzie... 

Byle na powietrze!... 

Byle słonka bliżej!... 

Rozgniewał się marzec, 

sypnął gęsto śniegu... 

– Nie czas jeszcze wiosnę 

witać, przebiśniegu! 

Lecz przebiśnieg – kwiatek 

drobny, niepozorny, 

przebił się na przekór. 

Mały... a zadziorny. 

Ponad kryzą śniegu 

białym kwiatem błysnął... 

– Czas już, panie Marcu, 

bo wiosna już blisko!



 
„Ptaszki” 

 

Przyleciały ptaszki, 

wesoło śpiewały, 

ćwir, ćwir, ćwir. 

Przyleciały ptaszki, 

ptaszki przyleciały, 

ziarno wydziobały, 

ćwir, ćwir, ćwir. 

 

„Kurczątko” 

Wanda Szuman 

 

Z jajeczka się urodziło, 

główkę najpierw wychyliło, 

na dwie nóżki wyskoczyło. 

Oczko czarne otworzyło 

dzióbek mały rozchyliło, 

że jest głodne zakwiliło... 

kurczątko: pi, pi , pi . 


