
Våren kommer. 

Blommorna sjunger. 

Vinden hörs. 

Tårarna möts. 

Blommorna smäller. 

Solen skäller. 

Löven kommer. 

Molnen sjunger. 

Tulpaner 

humlor 

fjärilar 

nyckelpigor 

löv 

träd 

fåglar 

blåsippor 

vitsippor 

sol 

Våren är fin. 

Solen skiner. 

Våren 

Solen 

träd 

nyckelpigor 

våren 

solen 

fjärilar 

spindlar 

solen 

träd 

maskar 

våren 

Våren är varm. 

Ibland är den kall. 

Det enda som räknas är att 

den är skön. 

Idag så är det en vacker dag, 

säger jag. 

Men nu är det dags för bad. 

Våren är så härlig, 

så fin och så vårlig! 

Jag sitter här och tittar  

på spindelnätet och nyckelpigan. 

Jag räknar nyckelpigans prickar: 

1, 2, 3 … 7 prickar har den. 

Jag älskar våren! 

Skön 

varm 

solig 

blommor 

fjärilar 

tulpaner 

nyckelpigor 

getingar 

humlor 

bin 

härlig 

Solen 

varmt 

nyckelpiga 

skalbagge 

fjärilar 

myror 

tulpaner 

blåsippa 

vitsippa 

krokus 

påsklilja 

snödroppar 

Biii lilla bi. 

Fåglar flyga. 

Blommorna vakna. 

Myra jobba. 

Fjärilen vifta. 

Havet glänsa. 

Nyckelpigans prickar. 

Våren är så glittrande och fin. 

Jag hörde löven på marken 

när jag låg där i solen. 

Jag tänkte, lyssnade,  

tittade och kände. 

Jag älskar våren. 

Våren är skön 

och den är grön. 

Havet är blått 

och frön har jag sått. 

Solen 

grönt 

maskar 

blommor 

fåglar 

nyckelpigor 

myror 

skalbaggar 

fjärilar 

Våren är kul. 

Våren är vårlig. 

Våren är bra för man vet  

att sommaren kommer. 

Våren är bra  

för man behöver inte ha jacka. 

Nyckelpigan är ivrig. 

Nyckelpigan har litet huvud, 

kanske liten hjärna? 

Men den är ändå ganska smart. 

Blommor 

fåglar 

parning 

nyckelpigor 

fågelbo 

solen 

påsk 

påskdagen 

humla 

bi 

geting 

blomlök 

Sol 

vind 

myror 

getingar 

nyckelpigor 

blommor 

träd 

fågelbon 

fjärilar 

Våren är skön. 

Våren är grön. 

Solen 

grönt 

solen 

blommor 

solen 

fåglar 

solen 

varmt 

solen 

fjärilar 

solen 

våren 

Fåglarna kvittrar 

och min mage den kittlar. 

Och det är mycket grönt 

men det tycker jag är skönt. 

Det är skönt idag 

så vi stannar du och jag. 

Fjärilen flyger 

lika vackert som jag niger. 

Ibland blir det tjatter 

men våren är vacker. 

Jag ser en mur 

så jag blir lite sur. 

Jag ser en tjur 

natur, natur. 

Gräsmattan är grön 

och våren är skön. 

Våren är kul. 

Maskrosen är gul. 

Våren är skön. 

Gräsmattan är grön. 

Jag är glad när jag tar ett bad. 


