
Szkolny konkurs biblioteczny – poetycki dla klas I – III pt. „Wiosna nasza radosna”. 

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace: 

Wiatr i Czas 
  
Gdy wieje wiatr 
gdy przelatuje przez doliny, góry 
jak niewidzialny ptak 
zamienia deszcz w chmury 
  
wietrzyk, zawieja, halny 
głaszcze podmuchem drzewa 
szybki i niewidzialny 
i tylko morze o nim zaśpiewa 
  
wiatr to brat czasu 
wiedzą to przecież najmłodsze dzieci 
czas szybko i bez hałasu 
płynie czy też po prostu leci 
  
to nie różnica bo wciąż ucieka 
i na sekundę nawet nie stanął 
bo może płynąć jak morze rzeka 
ale też leci jak balon 
  
czas to radość, czas to frasunek 
czyli po prostu może być zmienny 
dla niego zawsze mamy szacunek 
bo czas jest dla nas bezcenny 
  
jak skarb w ukryciu 
jak kwiat na łące 
rozkwita w naszym życiu 
bo czas to woda, powietrze i słońce 
  

Jan Wyciszkiewicz 

Wiosna 
  
Nareszcie przyszła wiosna! 
Buzia mamy jest radosna. 
  
Trawa się zazieleniła, 
dziadka bardzo ucieszyła. 
  
Żółte żonkile przekwitły, 
kiedy tulipany rozkwitły. 
  
Drzewa pąki wypuściły, 
babcię miło zaskoczyły. 
  
Ptaszki wesoło ćwierkają, 
gdy tatusiowie opony zmieniają. 
  
Kaczki do nas przyleciały, 
z Afryką się pożegnały. 
  
W stawie żaby się schowały, 
przed bocianem umykały. 
  
Dzieci rowery już pucują, 
na wyprawę je szykują. 
  
Wkrótce wiosnę pożegnamy, 
I lato radośnie powitamy. 
  

Agata Ściuba 

Wiosna, wiosna, wiosna !!!! 
Piękna, zielona i radosna .  
  
Ptaki ćwierkają i na kwiecistą łąkę nas zapraszają . 
  
Z domu uciekamy i pachnącą wiosnę wszyscy 
witamy.  
  
Jest radośnie , kolorowo  
Na deskorolkę , rowery wsiadamy i do parku wszyscy 
uśmiechnięci  ruszamy.  
  
Słońce pięknie świeci i na powietrze zaprasza 
wszystkie dzieci . 
  

Michał Oporski 

Nadchodzi Wiosna 
  
Zieleni się trawa, ptaszki ćwierkają, 
wszyscy się cieszą na wiosnę czekają. 
  
Wróbelek gniazdo buduje 
i swoje małe wysiaduje. 
  
Łabędź w wodzie sobie pływa 
i w słoneczku odpoczywa. 
  
Lisek mieszkał w swojej norce, 
lecz już goni trzy zające. 
  
Sarna skubie młodą trawę, 
a jelonek ma zabawę. 
  



Skacze, bryka, kozły fika, 
bo ta wiosna szybko znika. 
  

Piotr Kuran 
"Wiosna - radosna" 
  
Wiosna płacze nocą, 
a na niebie gwiazdy złociste migocą. 
Nagle słońce wstaje umyte zimną rosą, 
żółty i zielony na drzewach psocą. 
Ptaszki, jeżyki i króliki o wiośnie plotą, 
pszczółki dają miód misiom skrzydełkiem ochoczo, 
motyle i tęcza na trzy wychodzą, 
dzieci łąką pełną kwiatów chodzą. 
Wiosna swą mocą, 
daje łąką żyć i pić -  
rosą z porannego deszczyku, 
a myszki skaczą fiku - miku. 
Ptaki, biedronki i wiewiórki są na patyku. 
To moje zdań parę o wiośnie. 
Też pomyślałam radośnie - 
Wiosna jest radosna! 
  

   Jabbar Anna 

 

 


