Wiosenna nuda
Przyszła wyczekiwana wiosna kochana,
trawy zazieleniła i kwiaty obudziła.
A ja siedzę przy oknie
i nudzę się okropnie.
Motyle chmury odganiają,
pszczoły kwiaty zapylają.
A ja siedzę przy oknie
i nudzę się okropne.
Drzewa pąki puszczają,
psy spokojnie biegają.
A ja siedzę przy oknie
i nudzę się okropnie.
Może bym coś zrobiła,
rośliny posadziła,
Ale siedzę przy oknie
i nudzę się okropnie.
Dosyć już tych marudzeń,
gdy jutro rano się zbudzę,
Już nie siądę przy oknie,
by nie nudzić się okropnie.
Julka Grab, 5d
***
Dotarła do mnie plotka, że zbliża się wiosna.
W kwietniu wiosna budzi się rano troszeczkę zaspana.
Zagląda we wszystkie zakątki,
zaczyna robić wiosenne porządki.
Dziwią się dzieci,
że tak pięknie słońca świeci,
Bociany w górze szybują,
Skowronki nad łąką pośpiewują.
Juźwiak Miłosz, 5d

KOTEK
Był sobie kotek rudawy,
Który miał wielkie obawy.
Bał się drzewa wysokiego,
Bo nie umiał zejść z niego.
Uwielbiał psoty, zabawy,
Toczył piłeczkę do kubka kawy.
Moczył swe łapki w kałuży,
Choć był już dosyć duży.
W amoku gnał własny ogonek,
Ockną się w sadzie jabłonek.
Prosił panią o nici kłębuszek,

Chciał sobie uszyć nowy ciuszek.
Głaszczę go często po brzuszku,
I mówię- Ty mój mały pączuszku.
Patrycja Ślązak, 5d

SŁONECZNA WIOSNA
Przyszła do nas ciepła wiosna,
pora roku tak radosna.
Słonko wysoko świeci
i bardzo cieszą się dzieci.
Łąki się zielenią, kwiaty zakwitają,
ptaki przylatują i pięknie śpiewają.
Ciepły deszczyk pada z błękitnych obłoków,
aby wszystko rosło na zielonym grządku.
Kwiaty zakwitają, w ostrym, ciepłym słońcu,
zapraszają pszczoły, na herbatkę z miodku.
Dwa zające na zielonej łące,
swoim cichym, słodkim głosem
zapowiadają Wielkanocnych świąt początek.
Oliwia Mączka, 5d

Rymowanka o wiośnie
Przyszła wiosnaciepła, kolorowa i radosna.
Ptaki już pięknie od rana śpiewają,
a dzieci zadowolone wśród zieleni biegają.
Wielkanoc nadchodzi,
szykują się święta.
I cieszą się chłopcy
i cieszą się dziewczęta.
Ola Siek, 5d
WIOSNA
Proszę pani, proszę pana,
Przyszła wiosna roześmiana.
Przyszła do nas szybkim krokiem,
I zielono jest za blokiem.
Słońce świeci, wietrzyk wieje,
Wiosna w pełni już szaleje.
Dzieci cieszą się wokoło,
Jest radośnie i wesoło.
Chodź na dwór wyjść nie możemy,
Zawsze bardzo tego chcemy.
Wirus na świecie panuje,
I zdrowie ludzi psuje.

Ćwir, ćwir ptaszek śpiewa,
Budzi z zimy senne drzewa,
Aby w pąki się ubrały,
Z nami wiosnę przywitały.
W rzekach szumi woda,
Wita nas piękna pogoda.
Pierwsze kwiatki już wyrosły,
Oto znak wspaniałej wiosny!
Bocian biały w gnieździe siedzi,
I radują się sąsiedzi.
Wiosna, wiosna jest dookoła,
Błysk słoneczka nas już woła.
Chodźmy, wiosnę przywitamy,
I tą radość wszystkim damy.
Karolina Jasińska, 5d

Rymowanka o wiośnie za oknem
Za oknem przyszła wiosna
piękna i radosna
Przebiśnieg z krokusem od słońca się skrzy
Żąkil w ogródku nieśmiało rozkwita
i wszystkich przechodniów wita
Sikorki i wróbelki melodie nam grają
i wiosnę pięknie witają.
Weronika Wysocka, 5d
Mój królik
Puchu, Puchu, mój króliku,
który karmy jesz bez liku.
Wszystkie kąty lubisz badać,
i marchewkę smacznie zjadać.
Emilka Sobczuk, 5b

Wiosna za oknem
Na gałązkach pełno bazi,
zielenieją krzewy, drzewa.
Pachną kwiaty dookoła,
gdzieś w oddali ptaszek śpiewa.
Przyroda budzi się do życia,
zwierzęta wychodzą z zimowego ukrycia.

Bociany przylatują,
gniazdka sobie budują.
Wiktoria Zając, 5b

Maksymilian Blacha
Wszystko do życia się budzi.
Ale niestety dzieciom się nudzi.
Bo muszą dziś siedzieć w domu,
Na spacer wyjść nie można nikomu.
Widzą jak trawa się zieleni,
W słońcu kolorowy bratek się mieni,
Patrzą jak ptaszki ćwierkają radośnie,
Śpiewając wesoło o wiośnie.
Chcieliby pielić grządki,
I robić w ogrodzie porządki.
A tu w parkach puste ławki stoją,
Nikt nie wychodzi bo się wszyscy boją.
Wszyscy czekają aż to się zmieni
I będą brykać wśród zieleni.
Chętnie do szkoły wrócą,
I z radości melodię zanucą.
„Przyszła wiosna"
Autor: Łukasz Girzyński kl. 5D
Zima dla nas już żałosna.
Kiedy przyjdzie już ta wiosna ?
Dzisiaj z rana przyszła wiosna.
Ciepła, słoneczna dla dzieci radosna.
Jest wiosna!

Za oknem słońce pięknie lśni.
Wiosna każdemu puka do drzwi.

Przyodziała zielone buty,
by z ptakami śpiewać wesołe nuty.

Ona dużo ma roboty,
upiększa nam wszystkie pola, sady
i dodaje w ogrodach roboty.
Kwitną drzewa, pasą się krowy
i jeż wyrusza też na łowy.

Kwitną kwiatki w ogrodzie.
Bocian jest u nas na wschodzie.
Piękne gniazdo wije sobie,
żabkę wita o zachodzie.

Dzieci bawią się wesoło
i przed szkołą i za szkołą.
Wiosna pięknie się maluje,
kolorami świat czaruje.
Wszystko budzi się do życia.
Wiosna sobą świat zachwyca.

