
 

WIOSNA 
 

Po zimie nadeszła wiosna 

Bardzo ciepła i radosna. 

Zwierzęta ze snu zimowego się obudziły, 

Ptaki z ciepłych krajów  

Do nas powróciły. 

Wiosno, ty słoneczkiem nas ogrzewasz. 

Już zakwitły wszystkie drzewa, 

I skowronek w polu 

śpiewa. 

Jest już ciepło wokoło.  

Witaj Wiosno! 

Jest wesoło! 

 

Miłosz Rojek 

Kl. II 

 



Wiosna 

Ale pięknie – pytałam się mamy. Mama  

Mówi to już wiosna. Więc poszłam na  

Dwór i patrzę, a tam kwitną drzewa. Owady 

Już się pojawiają i kwiaty kwitną. 

A gdy poszłam do parku zobaczyłam 

Latające ptaki.  

W ogóle to fajnie,  

że jest  Wiosna. 

 

Oliwia Wiśniewska  

Klasa III b 

 

 



Wiosna radosna 
Była zima długa i mroźna 

Lecz przyszła do nas upragniona wiosna 

Przyleciały boćki 

Przyleciały jaskółki 

Gniazda budują 

Jaja wysiadują 

 

W polu coraz głośniej 

Rolnik jare zboże sieje 

W sadzie kwitną drzewa 

A w ogródku rośnie marchew 

W górze ptaki śpiewają 

W jeziorze żaby kumkają 

 

Słońce coraz mocniej świeci  

Radują sie z tego dzieci 

Dorośli ogniska rozpalają 

Z tego powodu wesołe miny mają 

U nas ciepło jest 

Wiosna fajna jest ! 

,,Wiosna’’ Paulina Ciosek kl: III ,,b’’ 

 



SPÓŹNIALSKA WIOSNA 

Krajobraz szary, ponury 

Cały czas widzę nisko chmury. 

Wiosna w kalendarzu  już zapisana 

A w przyrodzie niewidziana. 

Czy ona musi tak zwlekać? 

Ja już nie mogę się doczekać. 

Chcę żeby wszędzie było zielono. 

Krzaki pąkami pokryło na nowo 

Korony drzew się zazieleniły. 

Niechaj wiosna ptaki przywoła 

Stokrotki i sasanki rozsypie dookoła. 

Ptaszki świergotające radośnie 

Kwiatuszki pachnące na łące 

Wprawiają ludzi w nastroje wesołe. 

Miła Wiosno! 

Pora na to byś dotarła do nas zanim przyjdzie lato. 

Niech już słonko mocno świeci. 

Bo ze słonecznej pogody najbardziej cieszą się dzieci. 

 

Natalia Rosół 

Klasa Ia 



        

         

        

Wiosna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wiosna 
Nadeszła już Pni Wiosna 

Świat robi się radosny 

Trawa się zieleni. 

Człowiek się leni. 

 

Ptaszki radośnie śpiewają  

Ludzie ,, Majówki’’ odprawiają. 

Pora roku piękna i zielona 

Do zabawy stworzona. 

 

Złamek Hubert kl: III ,,b’’ 

 

 

 

 

 



 

WIOSNA TUŻ, TUŻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WIOSNA 
 


