
«Мамо, мамочко, матусю»
сл. К.Вишинської,
муз. М.Ведмедері

1. Мамо, мамочко, матусю,
Я до тебе притулюся.

Приспів:
Ти візьмеш мене за личко,
Глянеш в очі близько-близько – 2 р.

2. Поцілуєш в щічку й носик,
Доторкнешся до волосся.

Приспів:
Буду я в таку хвилину
Найщасливіша дитина. – 2 р.

3. Гарна, добра, щира ненько,
Ти одна така рідненька.

Приспів:
Як же хороше з тобою!
Будь завжди, завжди зі мною. – 2 р.

« Пісенька про бабусю»
сл. Т.Волгіної,

муз. А.Філіпенка
1. Скільки в бабусеньки

З нами турбот,
Варить бабуся
Нам добрий компот.

Треба і шапочки
Теплі зв’язать,
Казку веселу
Нам всім розказать.

2. Скільки в трудах її
Різних умінь.
Рідна бабусенько,
Сядь відпочинь!

Ми тобі пісеньку
Зараз почнем…
Дружно з бабусею
Всі ми живем!



« Пісенька про весну»
сл. Л. Руденко

муз. М.Ведмедері
1. Хто це так весело, дзвінко співа?

Це в дитсадочок крокує весна!
Приспів:

Проситься в гості,
Проситься в гості,
Проситься в гості весна! – 2 р.

2. В неї барвистий віночок з квіток,
Плаття з зелених тоненьких смужок.

Приспів:
Плаття з зелених,
Плаття з зелених,
Плаття з зелених смужок! – 2 р.

3. Веснонька сонце дарує землі,
Пташкам – оселі, казкові гаї!

Приспів:
Пташкам казкові,
Пташкам казкові,
Пташкам казкові гаї! – 2 р.

4. Весноньку в коло, малята, ведіть,
Танок веселий із нею почніть.

Приспів:
Танок веселий,
Танок веселий,
Танок веселий почніть! – 2 р.

«Ой минула вже зима»
Українська народна пісня

1. Ой минула вже зима,
Снігу, льоду вже нема.

Приспів:
Ой нема, ой нема,
Снігу, льоду вже нема.

2. Прилетіли журавлі,
Й соловеєчки малі.

Приспів:
Ой малі, ой малі,
Соловеєчки малі.



3. Лугом квіти вже цвітуть,
Вівці травку вже пасуть

Приспів:
Ой пасуть, ой пасуть,
Вівці травку вже пасуть.

4. Всі веснянку співаймо,
Весну красну вітаймо.

Приспів:
Вітаймо, вітаймо,
Весну красну вітаймо.

«Мама і я»
Музика: Ольга Янушкевич
Слова: М. Ясаков

Дивуються перехожі,
Що ми з мамою так схожі,

Як на сонці росинки,
Як у морі краплинки,
Як веселі сніжинки –

Мама і я!

Приспів:
Мама і я, мама і я,

Мама і я, і я!
Мама і я, мама і я,

Мама і я, і я!

А нас тато вихваляє,
Що все з мамою встигаєм:

І прибрати й помити,
Смачно їсти зварити,
Гарні сукні пошити –

Мама і я!

Приспів.

Мама і я, і я!
Мама і я, і я!

Коли буде у нас свято –
Друзів буде теж багато,

Я тоді їм покажу,
Що я вмію робити,
Як умієм дружити



Мама і я!

Приспів.

Мама і я, і я!


