«Ой минула вже зима»
	М.Завадівська.  
Ой минула вже зима, 
Снігу, льоду вже нема.
Ой нема, ой нема,
Снігу – льоду вже нема.

Прилетіли журавлі
Й соловеєчки малі.
Ой малі, ой малі 
Соловеєчки малі.
«Берізка»
Г.Бойко.
Як прийшла до нас уквітчана Весна,
Посадила я берізку край вікна.
Стала, стала я берізку поливать, 
Стала пісеньку веселу їй співать.
Ти рости, моя берізонька, рости,
Буйним листом всім на радість шелести.

«У садку»		
В.Паранова.
У садку сніжок лежав,
Та на сонечку розтав.
З нього потекла водичка 
І з΄явилася травичка.

«Срумочок»		
В.Паранова.
Подивіться, подивіться:
Тане сніг, тече водиця.
Он побіг малий струмочок –
Снігу й сонечка синочок.
	
 «Матуся»
Мама сонечко в сім΄ї,
Ми промінчики її.
Якщо сонечко в оселі –
То промінчики веселі.
 

«Солнышко лучистое»     
1. Солнышко лучистое 
 Улыбнулось весело
Потому, что мамочке 
Мы запели песенку.
Припев:
Песенку такую
Ля-ля-ля, 
Песенку простую 
Ля-ля-ля.
2. За окном воробушки
Закружились весело,
Потому, что мамочке
Мы запели песенку.

«Мамочка, милая»
1. Мамочка, милая, мама моя
Пусть эта песенка,  будет твоя.
Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля,
Пусть эта песенка будет твоя.

2. Это тебе мой подарок простой,
Спой эту песенку, вместе со мной.
Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля,
Спой эту песенку вместе со мной.

	
«Пирожки»
Я пеку, пеку, пеку
Деткам всем по пирожку,
А для милой мамочки
Испеку два пряничка.

Кушай, кушай, мамочка
Вкусные два пряничка.
Я ребяток позову,
Пирожками угощу.
			
«Мамине свято»
І. Кульська.	
Мамине свято я зустрічаю.
І для матусі віршика знаю,
Я подарунок мамі роблю.
Я мою маму дуже люблю.
      	 
«На варті миру»
А. Камінчук.
Нас нікому не здолати
В небі, в морі,  на землі,
Є в нас танки і гармати, 
Є й ракети й кораблі…
Наші воїни хоробрі
Захищають дружбу й мир.


«Українська Армія»
 Г.Бойко.
Щоб війни не знати, щоб у мирі жить, -
Українська армія на посту стоїть.
Літаки у небі, в морі кораблі
Бережуть кордони рідної землі.
Українська армія славна і міцна,
Нашу державу береже вона.

Водичка
(потішка)

Водичко, водичко, 
Умий мені личко, 
Щоб сяяли очки, 
Червоніли щічки, 
Щоб ротик сміявся, 
Щоб зубчик кусався.













Вийди, вийди, сонечко
(закличка)

Вийди, вийди, сонечко,
На дідове полечко,
На бабине зіллячко, 
На наше подвір’ячко.

Кульбаба
Н. Забіла

На леваду я пішла б – 
Ціла купа там кульбаб:
Ніби сонечка малі,
Посідали на землі

«Помощники»
Мамочка, мамочка, мы тебе поможем,
Все на место уберем и в порядок сложим.
Вот лежат игрушки, мы их убираем, 
Вот как мы сегодня маме помогаем.

Мамочка, мамочка, мы тебе поможем,
Все на место уберем и в порядок сложим.
Вот стоят цветочки, мы их поливаем, 
Вот как мы сегодня маме помогаем.

Мамочка, мамочка, мы тебе поможем, 
Все на место уберем и в порядок сложим.
Вот лежат платочки, мы их постираем,
Вот как мы сегодня маме помогаем

   

