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BIEDRONKA 
 

 

Biedronka Kasia jest znana, 

 na łące bardzo lubiana. 

Dzisiaj jest w słabym humorze, 

otrząsnąć się z chandry nie może. 

Siedzi pod krzaczkiem i w głos się żali 

i innych zalety chwali: 

 

Żuk jest silny, 

w toczeniu kuli pilny. 

Pszczółki są strasznie pracowite, 

w zbieraniu pyłku znakomite. 

Myszka potrafi zrobić zapasy, 

na mroźną zimę, na ciężkie czasy. 

Pająk plecie mocne sieci, 

motylek z gracją leci. 

Skowronek cudownie śpiewa, 

zielenią się wspaniale drzewa. 

Każdy coś pięknego ma, 

a ja? 
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Siedzi biedronka pod krzaczkiem, 

łzy lecą jej drobnym maczkiem. 

Pokazuje coś w dali, 

a potem się żali: 

  

Słońce tak pięknie świeci, 

zajączek ma tyle dzieci. 

Ptaki szybują wysoko, 

ryby nurkują głęboko. 

Gąsienica taka gibka, 

lisica taka szybka. 

Konik polny tak pięknie gra, 

a ja? 

  

Usiadła przy biedronce mucha  

i słucha. 

Kasia cudzy los chwali, 

a nad swoim się żali. 

Nie jestem gibka, 

nie jestem szybka. 

Nie umiem śpiewać, 

nie wspinam się na drzewa. 

Co mam takiego ja, 

kto mi odpowiedz da? 
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Przemówiła mucha, 

niedobrze się tego słucha. 

Nie powinnaś się żalić, 

Ty powinnaś się chwalić. 

Piosenki o tobie śpiewają, 

na całym świecie podziwiają. 

Z kropek jesteś znana, 

wszędzie wychwalana. 

Bo każdy ma coś pięknego, 

tylko trzeba poszukać tego. 

Jak szukać będziecie, 

w sobie też znajdziecie. 


