НОТНИЙ ДОДАТОК
Дружба
Музика О. Янушкевич, вірші М. Ясакова

2. Разом ходим на гурток,
Поспішаєм на каток.
Нам незгоди не страшні,
З другом весело мені.
Приспів
3. Де єднає дружба всіх,
Там лунає пісня й сміх.
Свято нам несуть у дім.
Буде весело усім.
Приспів
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Го-го-го, коза
Українська народна пісня

Де коза ходить, там жито родить.
Де не буває, там вилягає!
Де коза ногою, там жито копою.
Де коза рогом, там жито стогом!
А в Михайлівці всі хлопці-стрільці.
Стрелили козу в правеє вушко,
В правеє вушко, в саме сердечко.
Пуць коза впала, нежива стала.
А міxоноша бере дудочку,
Надима козі та й у жилочку!
Надулась жила, коза ожила!
Та й пішла коза та й стрибаючи,
Та й гасаючи, своїx діточок та й шукаючи!
Грицю, Грицю, до роботи
Українська народна пісня
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2. Грицю, Грицю, молотити!
Гриць нездужає робити...
Грицю, Грицю, врубай дров!
Кахи-кахи! Нездоров...
Щебетала пташечка
Українська народна пісня

2. Прилинь, прилинь, чаронько, весна красная,
Як легенька хмаронька в небі ясная.
3. Вбери степи травами, вквітчай ніжними,
Потоки купавами білосніжними.
4. Осип луки перлами, вкропи росами,
Розлийся джерелами стоголосими.
5. Щебетала пташечка під віконечком,
Сподівалась пташечка весни з сонечком.
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Семеро гномів
Музика і слова А. Житкевича

2. Семеро гномів вигравали,
Зорі бадьоро крокували.
Стали у коло веселі сім нот –
І закружляв в небесах хоровод.
Приспів
3. Семеро гномів узяли скрипки,
Нотки співали, аж охрипли.
Пісня на землю злетіла з небес,
Більше з тих пір стало в світі чудес.
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Подарунок
Музика Алли Мігай Вірші Наталії Кулич

2. Хочу я тобі сказати,
Що приємніш набагато,
Ніж одержувать дарунки,
Їх самому дарувати.
Тож давай не відкладать.
Що тобі подарувать?
Що тобі подарувать?
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Приспів. (2)
Я так люблю цукерки, ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Я так люблю торти, ля-ля-ля-ля-ля-ля.
І всякі подарунки, і всякі подарунки,
Які даруєш ти.
Та я тобі дарунок зроблю,
І не один.
Я слухатися буду, я слухатися буду
Ой, скільки?
...Аж цілих п'ять хвилин! Ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Канікули
Музика М. Жабляк, слова Л. Повх

2. А у нас, а у нас, а у нас канікули,
І в цей час, і в цей час оглядатись ніколи.
Приспів:
Є черешня у кінці городу,
Всім дарує ягід насолоду.
3. А у нас, а у нас, а у нас канікули,
Нам якраз, нам якраз відпочити ніколи.
Приспів:
Є колеса на велосипедах,
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М’яч, ракетки, теніски і кеди. Ура!
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