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1. Na ulicy Handlowej 

sklep przy sklepie przystanął. 
Tam robimy zakupy 
razem z tatą i mamą. 

Uśmiechnięci sprzedawcy 
pędzą do nas z radami 
i po chwili zakupów 

pełny koszyk już mamy. 
 

Ref: Chleb i masło ze sklepu spożywczego 
            w obuwniczym wybrane kalosze, 
            kolorowa książeczka z księgarni, 
            z warzywnika owoce i groszek. 

 
2. Kiedyś będę sprzedawcą 

w sklepie pełnym zabawek. 
Żeby sprzedać zabawkę, 

trzeba wielką mieć wprawkę. 
Na sklepowe wystawy 

lubię patrzeć przez szyby. 
I kupować towary, 

tak po prostu, na niby. 
 
 

„Marzec” 
 

Maria Kownacka 
 

Przyszedł marzec pod wrota, 
naniósł pluchy i błota. 

Dmuchał ciepłym wietrzykiem, 
ogrzał słońca promykiem. 

Potem szedł przez Dąbrowę, 
za nim - chmury deszczowe. 
Przyszedł znowu pod wrota... 

Prószył śniegiem niecnota. 
Zimnym wichrem wiał w twarze... 

A to psotnik, ten marzec! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piosenki i wiersze – Rybki luty 
„Witaminki” Fasolki 

Spójrzcie na Franka, co za chudzina,  
słaby, mizerny, ponura mina,  

a inny chłopcy silni jak słonie,  
każdy gra w piłkę lepiej niż Boniek.  

 
mówione: dlaczego Franek wciąż mizernieje,  

bo to głuptasek, witamin nie je  
 

ref.: Witaminki witaminki,  
dla chłopczyka i dziewczyki,  

wszyscy mamy dziarskie minki,  
bo zjadamy witaminki.  

 
Wiśnie i śliwki, ruda marchewka,  

grusza pietruszka i kalarepka,  
smaczne porzeczki, słodkie maliny,  
to wszystko właśnie są witaminy.  

 
"Kto chce być silny zdrowy jak ryba, 

musi owoce jeść i warzywa".  
 

MNIAM! MNIAM 
 

„Części ciała” B. Forma 
Mamy głowę, na niej uszy 
więc wszyscy słuchamy. 
Mamy oczy do patrzenia 
i nos, którym wąchamy. 

 
Mamy ręce i paluszki, 

wszyscy mamy miękkie brzuszki. 
Są też nogi i kolana, 

no i stopki do biegania. 
 

Wszystkie części ciała znamy, 
więc zabawę zaczynamy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marzec piosenki i wiersze Tygryski 
 

1. Koła autobusu kręcą się - piosenka 
Koła autobusu kręcą się, kręcą się, kręcą się 

koła autobusu kręcą się 
a autobus mknie 

Wycieraczki robią szyku szyk, szyku szyk, szyku szyk 
wycieraczki robią szyku szyk 

a autobus mknie 
Drzwi w autobusie otwierają się, zamykają się, otwierają się 

Drzwi w autobusie otwierają się 
a autobus mknie 

A pieniążki dzwonią dzyn, dzyn, dzyn 
dzyn dzyn dzyn, dzyn dzyn dzyn 

a pieniążki dzwonią dzyn dzyn dzyn 
a autobus mknie 

Dzieci w autobusie krzyczą la la la , la la la, la la la 
dzieci w autobusie krzyczą la la la 

a autobus mknie 
a mamusie mówią cichosza, cichosza, cichosza 

a mamusie mówią cichosza 
a autobus mknie 

pan kierowca trąbi trututu, trututu, trututu 
pan kierowca trąbi trututu 

a autobus mknie 
a benzyna chlupie chlup, chlup, chlup 
chlup chlup chlup, chlup chlup chlup 
a benzyna chlupie chlup chlup chlup 

a autobus mknie 
Kola autobusu kręcą się ... 

 
 
 
 
 
 

2. Marcowe żaby –piosenka 
 

Już wiosna na polach sadzi krokusy, 
zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy. 

Ref. A żaby rechu-rech, żaby się cieszą,że ten marzec rechu 
-rech wszystko pomieszał. 

Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna, a tu śnieg. 
Bo w marcu jak w garncu rechu rech żabi śmiech 

 
2. A deszczem umyte drzewa są 

czyste,na gałązkach już rosną kotki puszyste. 
Ref. A żaby... 

 
3. Na łące bociany głośno klekocą, 

rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą. 
Ref. A żaby.. 

 
 
 



 
3..WIERSZ „Marzec” L. Wiszniewski 

 
Przyszedł dzisiaj marzec, 

w białych chmurek tłumie, 
chce pogodą rządzić, 
lecz rządzić nie umie! 

Pomaga mu zima 
i wiosenka młoda. 

Rano deszcz ze śniegiem, 
w południe pogoda. 

 
Nocą szczypie mrozik, 
że trudno wytrzymać, 
sama teraz nie wiem, 
wiosna to, czy zima. 

L. Wiszniewski 
 

 
 
 


