
«Мамине свято»

Юлія Михайленко, Анна Олєйнікова, Дарина Бондар

Нарешті вже веснонька люба прийшла
І мамине свято до нас принесла.

Це мамине свято, це мамине свято,
Це мамине свято весна принесла.

Приспів:
У теплий святковий і сонячний день.
Ми рідним матусям співаєм пісень,

Ми рідним матусям, ласкавим матусям,
Ласкавим матусям співаєм пісень.

Здоров'я і щастя бажаємо їм,
І квіти весняні даруєм всім.

І квіти весняні, і квіти весняні,
І квіти весняні даруємо всім.

Приспів.

«Квіти для мами» Н.Май
Музика: Ольга Янушкевич

Чом сьогодні мама сяє, звеселя у домі всіх
Завинила, та не лає, скрізь її лунає сміх?
Чи якесь настало свято, чи подію ждуть яку?
То приніс для мами тато гілку ніжного бузку.

Приспів:
Квіти для мами-радість, квіти для мами-диво
Квіти в руках у мами-значить, вона щаслива. (2)

Є таємна мрія в мене: по конвалії піти
І тобі, кохана нене прямо з лісу принести.
Ніжно рук твоїх торкнуся і букет тобі віддам,
Будь завжди, моя матуся і весела й молода.

Приспів.



«Люба моя мамонько»
сл. Л.Давидової

Любу мою мамоньку
Ніжно обіймаю,
Пісеньку весняну
Я їй заспіваю.

У віконце сонечко
Ніжно заглядає,
Золотавим сяйвом
Маму зігріває.

Для матусі квіточки
Гарно намалюю,
На весняне свято
Я їх подарую.

«Любимо бабусю»
Муз. та сл. Ю. та О. Білоконь

Про бабусю заспіваєм
Пісню веселеньку,
І зі святом привітаєм
Рідну, дорогеньку!

Ми бабусі допоможем
Їжу готувати,
Разом будем посуд мити,
В хаті прибирати.

Ми свою бабусю милу
Любим, поважаєм,
Та здоров’я їй міцного
Щиро всі бажаєм.

«Вже зима минула»

сл. В.Багірової, муз. М.Ведмедері
Вже зима минула,
Сонце пригріває,
Ручаї, ручаї
Землю напувають.

Сині матіоли



Пахнуть після ночі.
У гаях, у гаях
Горлиця туркоче.

Мчать наперегони
Братик і сестричка,
А весна, а весна
Їм малює личка.

Ми матусь вітаєм,
Щастя вам бажаєм.
Для матусь, для матусь
Пісеньку співаєм.

Танок бджілок
Жу-жу-жу, маленька бджілка
Жу-жу-жу, з листа на гілку,
Жу-жу-жу, я з бджілкою дружу.
Жу-жу-жу, маленькі крила,
Наче в човника вітрила,
Жу-жу-жу, я з бджілкою дружу.

Бджілка, бджілка, бджілка,
Бджілка!
Бджілка, бджілка, бджілка,
Бджілка!

Жу-жу-жу, маленька мушка
Сіла з носика на вушко,
Жу-жу-жу, я з мушкою дружу.
Жу-жу-жу, наїлась меду,
Злиплась, так тобі і треба,
Жу-жу-жу, я з мушкою дружу.

Мушка, мушка, мушка,
Мушка!
Мушка, мушка, мушка,
Мушка!

Мухи і бджоли літають навколо,
Мухи і бджоли.
Мухи і бджоли не ходять до школи,
Не ходять до школи. (2)



Це класно!

Щось навколо стало тихо,
От і я собі на втіху
Запросила в гості всіх комах.
Треба друзів зустрічати
Та чомусь не мусить тато,
Встигне тільки вимовити, ах!

Бджілка, мушка, бджілка,
Бджілка!
Бджілка, мушка, бджілка,
Бджілка!

Бджілка! Бджілка!
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