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Криничка

Помірно, рухливо
Муз. І. Островерхого
Сл. М. Пономаренко
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За селом криничка є,
Джерело цілюще б’є,
І струмочок, як дзвіночок,
кличе, манить, виграє.  3р.

Ясне сонечко зійде,
І струмочок заведе
Завжди зранку ту веснянку,
Що за ніч її складе.  3р.

До кринички я спішу,
вітер шепче: “Шу-шу-шу,
Я веснянку до останку
Геть усю перепишу”.  3р.
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Заспівала в лузі жабка

Рухливо
Муз. І. Островерхого
Сл. М. Пономаренко
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Заспівала в лузі жабка:
— в мене сонечко —  
      кульбабка!
Запишалась квіточка:
— Я зігрію літечко.
так нагрію, так нагрію,
Що калина вмить  
   дозріє.
розсміявся білий гриб:
— Може, ще зростиш  
       ти хліб?

— І зрощу! — 
   сказала квітка. —
всім насиплю у повітку!
Заперечила криниця:
— Як зростиш ти без  
      водиці?
та струснула головою:
— Що і говорить  
      з тобою.
Я покличу дощика,
він поллє із горщика.

справжнє сонце! Геть тікай,
Працювать не заважай!
справжнє сонце розсміялось.
Закричали всі: — кульбабко!
Посвіти-но нам, будь ласка!
та кульбабка мружить очі:
— Ой, даруйте! спати хочу.

2р. 2р.

2р.



62

Диньки – сонечко жовтеньке,
хоч на вигляд і маленькі,
в себе літечко вбирають,
вітамінів набирають.
серпень радий – на баштані
йде робота спозарання,
йде робота спозарання.

Яблука червоні

Стримано
Муз. І. Островерхого
Сл. М. Пономаренко
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вісім яблучок червоних
так, так, так
Принесла в гніздо ворона
Ось так, так.
Два дала вороненяті
так, так, так,
Два великих — його тату
Ось так, так.

а одне сама склювала
так, так, так
Два останні – заховала
Ось так, так
скільки ж яблук заховала?
саме, як?
Мабуть, ви порахували?
ну, то як?
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