
Pálfalvi Nándor: Farsang 

Táncra, táncra kisleányok, 

Daloljatok kisfiúk, 

Itt a farsang, haja-huj 

Ne lássunk most szomorút. 

Mert a farsang februárban 

Nagy örömet ünnepel: 

Múlik a tél, haja-huj 

S a tavasznak jönni kell 

 

 

Weöres Sándor: A medve töprengése 

Jön a tavasz, megy a tél,  

Barna medve üldögél, 

Kibújás vagy bebújás? 

Ez a gondom óriás! 

Barlangból kinézzek-e? 

Fák közt szétfürkésszek-e? 

Lesz-e málna, odú-méz? 

Ez a kérdés, de nehéz! 

 

 

Zelk Zoltán: Tavaszi dal 

Egy, kettő, három, négy 

Kis őzike hová mégy? 

-Elég, hogyha tudom én: 

Tavasz elé futok én! 

Egy, kettő, három, négy, 

Te kis madár vígan légy: 

Olyan szép dalt daloljál, 

Szebb legyen a tavasznál! 



Egy, kettő, három, négy 

Te kis nyuszi, hová mégy? 

-Se erdőbe, se rétre: 

A szép tavasz elébe! 

 

 

Gyurcsó István: Kívánság 

Kikirics, kikirics, 

Nekem őszre ne viríts! 

Ha virítasz, úgy viríts, 

Tavaszra legyen, kikirics. 

 

 

Szilágyi Domokos: Lepke dal 

Apró lepke, 

Ötyöm-pöttyöm 

Letelepedett egy 

Harmatcsöppön, 

Arcát mossa, 

S hogyha fárad, 

Derekára teker egy 

Sugár-szálat. 

 

 

Sarkady Sándor: Gólyahír 

- Mi szél hozott, kis futár? 

- Nem szél hozott, napsugár. 

- Kedves gazdád ki lehet? 

- Fűnevelő kikelet. 

- S mi a jó hír, aranyom? 

- Sárgulhat a kalapom! 



- Jó a hír, jó a hír, 

Isten hozott, gólyahír! 

 

 

Gazdag Erzsi: Fecskehíradó 

Csivitt-csivitt, zeng a szó. 

Szóla fecske-híradó. 

Tegnap óta hallgatom: 

Behallik az ablakon. 

Hajnal óta rákezdte 

A fészekben két fecske. 

Csak ezt fújja: csitt-csivitt 

Itt a tavasz, itt van, itt! 

 

 

Eresz alól…. 

Eresz alól fecske fia idenéz, odanéz, 

Van-e hernyó, hosszú kukac, ízesebb, mint a méz? 

Csőrét nyitja ám buzgón, szaporán, 

Kisbendőbe mindenféle belefér igazán.  

 

 

Megjöttek a fecskék 

Fityfiritty- fityfiritty 

Kikelet kivirit, 

Ferike gyere ki, 

Terike gyere ki, 

Csicseri, csicseri. 

 

 

 



Én kis kertet… 

Én kis kertet kerteltem, 

Piros rózsát ültettem, 

Szél, szél fújdogálja, 

Eső, eső veregeti, -hu. 

 

 

Süss, süss… 

Süss, süss napsugár, 

Süss le a világra, 

Süss le május elsején, 

Bimbóra, virágra. 

Bujj, bujj, bujj elő,  

Bogár, tarka lepke, 

Ugrál a kis őzike, 

Táncot jár a medve. 

 


