Piosenki i wiersze „Motyle”:
Oda do radości - śpiewany do IX Symfonii Beethovena. Polski tekst przełożył K.I. Gałczyński.
Autorem oryginału jest Fryderyk Schiller.
O, radości, iskro bogów,
Kwiecie Elizejskich pól,
Święta, na twym świętym progu
Staje nasz natchniony chór.

Jasność twoja wszystko zaćmi,
Złączy, co rozdzielił los,
Wszyscy ludzie będą braćmi
Tam, gdzie twój przemówi głos.
„Cała łąka dla Mamy”
Autor: Barbara Lewandowska

Mamo! Chodź z nami! Damy Ci - łąkę.
Z kwiatami, ze skowronkiem, ze słonkiem.
Do wąchania, słuchania, patrzenia...
A do łąki dodamy życzenia.
Nawet gdy się zachmurzy na niebie,
nawet gdy się kłopotów nazbiera,
my uśmiechniemy się do siebie,
zawsze, jak dziś, jak teraz!

PIOSENKI I WIERSZE „Pszczółki”

Hymn Unii Europejskiej „Oda do radości”

O Radości, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól
święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór
Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los.

Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos.

Kto przyjaciel, ten niech zaraz stanie tutaj pośród nas,
i kto wielką miłość znalazł, ten niech z nami dzieli czas,
Z nami ten, kto choćby jedną duszę rozpłomienić mógł.
Ale kto miłości nie zna, niech nie wchodzi tu na próg.

Patrz, patrz: wielkie słońce światem biegnie, sypiąc złote skry,
jak zwycięzca, jak bohater - biegnij, bracie, tak i ty.
Radość tryska z piersi ziemi, Radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy na Radości złoty ślad.

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk,
z niej najlichszy robak czerpie, z niej najwyższy niebios krąg.
Bracie, miłość niezmierzona mieszka pod namiotem z gwiazd,
całą ludzkość weź w ramiona i ucałuj jeszcze raz.

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam:
na gwiaździstym firmamencie miłość, miłość mieszka tam.
Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam:
na gwiaździstym firmamencie miłość, miłość mieszka tam!

Wiersz: „Pracowite pszczółki”
Wyleciały pszczoły z ula
Lecą do ogrodu
Będą zbierać pyłek z kwiatów
Do produkcji miodu.

Bo te pszczółki to pracusie
i pełno ich wszędzie
Wszystkie się krzątają
Dobry miodek będzie!

Wiersze i piosenki - maj Rybki
A. Przemyska
Motylek
Motylek lekki fruwa nad łąką,
w dole są kwiaty,
w górze jest słonko.
Fii, fii, fruu, fruu! – wesoło, wesoło mu.
Motylek lekki fruwa nad światem,
myśli, że słońce, jest dużym kwiatem..
Fii, fii, fruu, fruu! – wesoło, wesoło mu.
Motylek lekki w trawie się błąka,
myśli, że kwiaty, to małe słonka.
Fii, fii, fruu, fruu! – wesoło, wesoło mu.

Biedronki i motyle
Na łące, na łące, na łące,
są kwiatów tysiące.
I tysiąc tęczowych motyli,
na łące jest pięknie w tej chwili.
„mamo chodź ze mną na łąkę…
…chcę Ci pokazać małą biedronkę.
Biedronko, biedronko, biedronko
Leć tam, gdzie słonko
Po złote promyki dla mamy
W prezencie mamusi je damy
mamo chodź ze mną na łąkę…
…chcę Ci pokazać małą biedronkę.
Mamusi szczęścia potrzeba
Leć po nie biedronko do nieba
Już wieczór się zbliża, bo słonko się zniża
i mgła się nad łąkę podnosi.
Do domu wracamy, a uśmiech mej mamy
radością rozjaśnia ciemności.”

Piosenki i wiersze – Tygryski- Maj

Bal na łące – piosenka
I Kiedy świeci słoneczko,
to na łące nad rzeczką
świerszcze stroją skrzypeczki
do wiosennej poleczki.
II Dylu – dylu już grają,
grube baki śpiewają,
myszki tańczą poleczkę,
sapią przy tym troszeczkę.
III A trzy małe biedronki
nie chcą tańczyć tej polki
i czekają na walca,
aby tańczyć na palcach.

RYMOWANKA W J.ANGIELSKIM – ANIMALSWhat’s this?
Is it a sheep?
No, it’s a horse.
Is it white?
No, it’s grey.
Is it small?
No, it’s big!
What’s this?
Is it a hen?
No, it’s a duck!
Is it big?
No, it’s small.
Is it red?
No, it’s white.What’s this?
Is it a goat?
No, it’s a cow.

Is it small?
No, it’s big.
Is it yellow?
No, it’s black and white.
What’s this?
Is it a sheep?
Yes

„Dom" Z. Beszczyńska
Dom otwiera swoje cztery ściany
dla babci, dziadka, tatusia i mamy.
Dla nas wszystkich: i gości, i kota, i psa.
A mama wszystkim rozdaje uśmiechy
jak pachnące jabłka, jak słodkie orzechy,
jak mleko, które rano pijemy co dnia.
Dom zamyka swoje cztery ściany,
kiedy w pośpiechu rano wybiegamy...
Dorośli do pracy, my, dzieci, do szkoły.
Żeby, gdy wreszcie do domu wracamy,
znowu nas powitały jego cztery ściany
i lampa nad stołem, i dywan wesoły.
I gdy przez okno zagląda już wieczór,
u nas wciąż jeszcze kwitnące w powietrzu
kołyszą się uśmiechy.

