
PIOSENKA NA KWIECIEŃ 
                    

                           ZNAKI WIELKANOCNE 

 

                          Te mazurki ozdobione migdałami  

                          Te koszyki wypełnione pisankami  

                          Te baranki ulepione z marcepanu  

                           Bazie kotki od staruszki ze straganu 

 

 To są znaki tradycyjnej Wielkanocy  

Kiedy życie się odradza do swej mocy  

To znaki rozbudzonej świeżo wiosny  

Świat się staje znów zielony i radosny 

 Świat radosny! Radosny! Świat radosny!  

 

Te palemki od bibuły kolorowe  

Baby z lukrem wyrośnięte, 

 bo drożdżowe  

No a potem jeszcze lany poniedziałek  

                                                      Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

 

PIOSENKA O POLSCE 

 

Kocham swój kraj i miasta i wioski 

nic nie zastąpi naszej pięknej Polski 

lasy jeziora szczyty wysokie 

pola i rzeki i morze głębokie 2x 

 

Polska zawsze w moim sercu jest 

kolor biały i czerwony 

orzeł dumny w koronie i w sercach naszych miłość do ciebie płonie 

 

Mieliśmy królów co Polską  władali 

o Polskę walczyli mieczami ze stali 

100 lat cieszymy się naszą wolnością 

darzymy cię  Polsko wielką miloscią 2x 

 

Polska zawsze w moim sercu jest 

kolor biały i czerwony 

orzeł dumny w koronie i w sercach naszych miłość do ciebie płonie 

https://www.youtube.com/watch?v=h9bi07BAH6Q  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


WIERSZ NA KWIECIEŃ     
   

                                             WIELKANOC 

Wielkanocny baranek zamieszkał w koszyku, 

Kolorowych jajek jest też w nim bez liku. 

I smaczna szyneczka gotowa do święcenia, 

Jeden drugiemu składa dziś życzenia. 

Wielkanocne święta, o nich każdy pamięta, 

Serce się raduje, uśmiech dziś króluje. 

Dzwonimy do bliskich, kartki wysyłamy, 

                       Choć mieszkają daleko, to o nich pamiętamy. 

                       Do wspólnego śniadania z rodziną siadamy, 

                      To, co poświęcone z koszyczka zjadamy. 

                       Poniedziałek Wielkanocny to świąt drugi dzień, 

                      Wszystkie dzieci już czekają, by móc wodą polać się. 

                      Bo to przecież śmigus-dyngus – dużo wody trzeba, 

                      Oby tylko nas nie skropił, jakiś deszczyk z nieba. 

 

                   

                                                MOJA OJCZYZNA  

 

                                                      Sandra Ciechowicz , Ewa Bartczak Sroka 

 

                                                    Polska to moja Ojczyzna 

                         Jest mi niezwykle bliska 

                         Bliskie są domy i drzewa 

                         Bliski skowronek co śpiewa 

                         Bliskie są lasy i łąki 

                         Bliskie wiosenne pąki 

                         Rzeki , jeziora i stawy 

                         Wysokie  i niskie trawy 

                         Polska to Ziemia Ojczysta 

                                                   I zawsze będzie mi bliska 

                                                   Tu nigdy nie jestem sam 

                                                   Bo Polska to jest mój kraj. 

 

 

 

      
 

 

 


