
Колко много са децата по света

От зори, / 2
от зори до късна вечер, 
детски смях, / 2
детски смях навред звъни. 
Тук при, / 2 
тук при нас и там далече, 
зад гори, / 2 
зад гори и планини. 

Колко много / 2 
са децата по света
като ясните звездички 
заблещукали в ноща, 
като птиченцата горски, 
като полските цветя. 

Те по цвят, / 2 
те по цвят не си приличат, 
ни дори, / 2 
ни по дрешките дори. 

Но смеха, / 2 
но смеха щастлив обичат
и задруж, / 2
и задружните игри. 

Колко много / 2 (…)

Те за мир, / 2
те за мир жадуват вечен, 
да растат, / 2 
да растат в светлина. 
Тук при нас, / 2 
тук при нас и там далече
зад гори, / 2 
зад гори и планини. 

Колко много / 2 (…) 

Песен за щурец

Ех живял един щурец.
Бил прочут голям свирец.
Свирил тук, свирил там, /
той свирец голям. / 2

Радвал той със песента
всички чак до есента.
И за вас с чуден глас /
пеел той в захлас. / 2

Чуйте млади храбреци
на крилатите певци.
За хорце по зрънце /
дайте от сърце. / 2

Че пристигна зимата.
Сняг натрупа през поля.
Но със вашето зрънце /
щурчо пак ще пе. / 2



Пролет

Кой направил е цветята,
Кой с росица ги пои?
Кой им даде аромата,
Кой ги с краски украси?

Мравчицата кой научи
да си сбира семенца?
И пчелата мед да смуче
от красивите цветя?

Кончето да тича волно
из зелените поля.
Слънчицето да изгрява,
да залязва след това.

Всичко ти направи, Боже,
Всичко ти си наредил.
Птичката да хвърка може,
че крилца си й дарил.

ТРЪГНАЛ КОС

Тръгнал кос, с дълъг нос
през гората гол и бос.
Тупнал с крак – трак, трак, трак,

като същ юнак.
Ходил, ходил, па се спрял,
Три коли мухи изял.
Тупнал с крак, тръгнал пак,
ех, бре, че юнак!



Хорце - "Кой свири хорото! "

Ранно утро слънце грее,
Тамбурата пее. / 2
Дрън,дрън слънце грее,
Тамбурата пее. / 2

А гъдулката игрива
Свири като жива. / 2
Дили,дили,като жива
песен се извива. / 2

Гайда писна в планината,
Ручеят се мята.
Дивдо,ливдо,в планината
буди се земята.

Бузи там кавал надува,
надалеч се чува. / 2
Ду,ду,ду-у,Ду,ду,ду-у,

надалеч се чува. / 2

Идва тъпанът подред,
За да сложи с ритъм ред. / 2
Всички дружно от сърце,
Свирят весело хорце. / 3

Зеленчуци, който не яде

Зеленчуци който не яде
Той голям не ще да порасте
Не ще има розови страни
Всеки ще го победи

Морковчето вика ела тук
Ряпата крещи и тя напук - хе-хе

Лелка-зелка къдрава се смей 
хахаха
А домата червеней

Зеленчуци който не яде
Той голям не ще да порасте
Не ще има розови страни
Всеки ще го победи


