
 

 

 

w poezji 

świetlicowych dzieci 



 

Kwiecień.  

   Przyroda budzi się do życia.  

Zieleń tańczy nam w oczach, sercach i głowach, więc dzieci ochotą 

przystąpiły do konkursu na najpiękniejszy wiosenny wiersz i… nie 

zawiodły! Z ich - spragnionych słońca – uczuć zrodziły się słowa zamknięte 

w wierszach. 

   Poznajmy urok dziecięcej poezji – promiennej, lekkiej, przepełnionej 

radością i tak pięknej, że wszyscy uczestnicy poetyckich zmagań zostali 

nagrodzeni! 

 



Zuzia Leszczyńska 3d, s. A 

Pani Wiosna 

Wiosna przyszła dziś rano. 

Słońce świeci – spójrz mamo! 

Pomachała do mnie na powitanie,  

Wtedy zakwitły kwiaty na polanie. 

Jaka ona piękna, kolorowa, radosna.  

Nie wiesz kto to? Pani Wiosna! 

W szkole wszyscy cierpliwie czekają  

I panią Wiosnę uprzejmie witają! 

 
 
 
 

Marysia Kornacka kl. 2d, s. C 

Idzie wiosna 
Słoneczko mocniej przygrzewa 
Rozkwitają pączki na drzewach, 
Ptaszki głośno ćwierkają, 
Do zabawy nas zapraszają. 
Wiosna idzie cała w słońcu 
skąpana, 
Już nie będziemy mogli ulepić 
bałwana. 
Zamiast tego… 
Pobawimy się w lesie w chowanego, 
Pojeździmy na rolkach i rowerze,  
pogonimy także dzikie zwierzę 
a na deser zjemy lody, dla ochłody. 
 



Weronika Paszkowska kl. 3a, s. A 

Wiosna 
Gdy wiosna nadchodzi  
i dzień się wydłuża  
biegam radośnie po łąkach,  
po wzgórzach, 
Więc, gdy radośnie tak sobie hasam,  
to spotkam świerszcza,  
biedronkę i stonkę. 
Jestem jak sarna, co skacze wesoło: 
nad rzeką, nad lasem  
i wreszcie nad szkołą. 
Bo wiosna, drogie dzieci,  
przyleci i odleci,  
więc korzystajcie z niej zdrowo, 
to będzie wam kolorowo. 

Blanka Celmer kl. 3e, s. D 

Kwiaty kwitną, motyl lata, 
Ale ciepło jest na dworku! 
Ptaszki są na drzewach, 
Gąsieniczki w trawie. 
Pieski są szczęśliwe, 
Mogą się wybiegać. 

 
 
Nela Sarna kl. 1g, s. D 

Wiosna 
Wiosna jest niby lato. 
Jest ciepło i pada deszcz. 
W wiosnę można się bawić. 
Na dworze. 



Lidia Klejment kl. 3d, s. A 

Najwspanialsza wiosna 
Przyszła wiosna, słońce grzeje 
Wszystko kwitnie, zielenieje. 
Krzewów z owocami tyle… 
Lata pszczoła i motylek. 
Przez okienko patrzą dzieci, 
Jak latawiec w górę leci. 
Fruwa sobie koło drzewa 
Ptaszek, co tak pięknie śpiewa. 
Razem wychodzimy z domu,  
tak zupełnie po kryjomu, 
By pobawić się skakanką 
I pobiegać z koleżanką 
Oraz pomóc naszej wiośnie,  
By poczuła się radośnie. 

Konrad Sierski kl. 3b, s. E 

Wiosna 

Przyszła wiosna,  

zakwitła sosna,  

śpiewają ptaki,  

cieszą się zwierzaki. 

Dzieci się radują,  

na dworze hałasują,  

zimę żegnają,  

wiosnę witają. 

 

 
 
 



Ewa Matysiewicz kl. 3e, s. D 

Wiosna 
Przyszła wiosna w zielonych 
butkach 
Jakaś ona taka malutka. 
Czekam, czekam i myślę sobie… 
Czy ona powiększyć się może? 
Chyba tak,  
więc biorę ziemię i kwiaty, 
Zaraz zrobię tu piękne rabaty. 
Popatrzę sobie na ptaszki  
I ich powietrzne igraszki. 
Wszystko wokół kwitnie i rośnie. 
Dziękujemy za to pani Wiośnie! 
 
 

Wiktoria Atkielska kl. 3e, s. D 

Kiedy wiosna się budzi do życia 
Motyle latają,  
kwiaty zakwitają,  
dużo ptaków się rodzi i… 
uczymy się jak zapobiegać powodzi. 
Wiosnę lubią dzieci,  
bo czas szybciej leci i… 
już do wakacji mało zostało. 
Wiosna, wiosna, wiosna… 
Uwielbiam ją! 
Chcę, by trwała wiecznie! 
Zostań, zostań!  
Wiosno, zostań… 
 
 



Marysia Paszkowska kl. 2a, s. E 

Wiersz o wiośnie 
Dzieci się bawią na dworze,  
bo już wiosna! 
Dni się wydłużają  
a zwierzęta rozwijają. 
Dorośli bawią się z dziećmi. 
I jest wesoło,  
bo słonko świeci wkoło. 
 
 
 
 
 
 
 

Magdalena Sawicka kl. 3d, s. A 

Wiersz o wiośnie 
Gdy wiosna przyjdzie do szkoły 
Wszystkie dzieci bez wyjątku 
Witają panią wiosnę, 
O różne rzeczy pytają. 
A gdy wiosna jest zmęczona 
Sprawianiem wiosny w szkole, 
Odpoczywa… 
Jak już odpocznie,  
idzie gdzie indziej  
przywracać wiosnę.  
 
 
 
 



Lena Hipniar kl. 2c, s. B 

W domach nastaje wiosna 

Piękna i radosna. 

Zwierzęta budzą się  

ze snu zimowego 

A na łąkach rodzi się coś pięknego. 

Dni stają się dłuższe i radosne. 

Za to wszyscy kochamy wiosnę. 

Zieleni się pięknie cały las. 

Z rodziną spędzimy tam  

wolny czas. 

 
 
 

Zuzia Kacprzak kl. 1g, s. D 

Wiosna 

Wiosna jest piękną porą. 

Wiosną kwitną kwiaty. 

Wiosną budzą się owady.  

 
 
Cezary Pleskacz kl. 1h, s. A 

Wiosna! Wiosna! 

Ma zielone liście! 

Znów się budzi! 

Na nowo… 

 
 



Kasia Czubacka kl. 1b, s. F 

Kiedy budzi się wiosna, 

Każda żaba jest radosna! 

 
 
 
Wiktor Słomiński kl. 1b, s. F 

Wiosenna gąsienica  

Swym kolorem zachwyca. 

 
 
 
 

Ksawery Mosing kl.1b, s. F 

Pierwsza wiosenna ulewa 

Podlewa drzewa. 

 
 
 
Maja Wojtyńska kl. 1b, s. F 

W Warszawie rosną kwiatki 

Wiosenne barwne bratki. 

 

 
 
 



Kacper Jastrzębski kl. 1b, s. F 

Kwiaty lubią wiosnę  

I… słonko radosne. 

 
 
 
Paweł Mianowicz kl. 1b, s. F 

W szkole mieszkają skrzaty, 

Które lubią wiosenne kwiaty. 

 

 
 

Maks Żelechowski kl. 1b, s. F 

Gdy słonko zaświeci wiosenne,  

Zwierzęta przestają być senne. 

 
 
 
Oliwia Melzacka kl. 1b, s. F 

Gdy wiosną zieleni się trawa, 

Zachwyca wszystkich…  

Warszawa 



 


