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„Wiosenne buziaki”- zabawy przy piosence. 

 

 Dzieci piosenkę poznawały juŜ w przedszkolu. 

 Tekst piosenki: 

 

I. JuŜ rozgościła się wiosna. 

słońce i kwiaty przyniosła. 

Huśta się lekko na tęczy, 

motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki. 

 

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

tańczymy z wiosenką ja i ty. 

Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz, 

to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. 

Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

bzyczą juŜ pszczoły i kwitną bzy. 

A całe miasto całusy śle, 

bez wiosny było tu źle. 

 

II. Słońce rozdaje promyki, 

gonią się w lesie strumyki. 

Mrówki zaczęły porządki, 

a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki. 

 

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

tańczymy z wiosenką ja i ty. 

Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz, 

to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. 



Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

bzyczą juŜ pszczoły i kwitną bzy. 

A całe miasto całusy śle, 

bez wiosny było tu źle. 

 

III. Kwiaty swe płatki umyły 

i świeŜe stroje włoŜyły. 

Budzą się wszystkie zwierzaki. 

Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki 

 

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

tańczymy z wiosenką ja i ty. 

Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz, 

to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. 

Hop, hop, raz, dwa, trzy, 

bzyczą juŜ pszczoły i kwitną bzy. 

A całe miasto całusy śle, 

bez wiosny było tu źle.  

 

Podczas śpiewania refrenu dzieci pokazują: 

Hop, hop, raz, dwa, trzy, (dwa podskoki, 3 razy klaszczemy w ręce) 

tańczymy z wiosenką ja i ty. (ręcę na biodra i kołyszemy się, pokazujemy na siebie 

oraz inną osobę) 

Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz, (pokazujemy paluszkami deszcz) 

to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie. ( ręce na biodra i kołyszemy się) 

Hop, hop, raz, dwa, trzy, (dwa podskoki, 3 razy klaszczemy w ręce) 

bzyczą juŜ pszczoły i kwitną bzy. (rączkami pokazujemy jak lata pszczoła, ręce 

złączone- fala w górę) 

A całe miasto całusy śle, (wysyłamy buziaki) 

bez wiosny było tu źle. (wysyłamy buziaki) 



 

Zapoznanie z kwiatami. 

TULIPAN 
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