
Wiosenne porządki 

 

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,  

Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,  

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:  

- Zaczynamy wiosenne porządki.  

 

Skoczył wietrzyk zamaszyście,  

Pookurzał mchy i liście.  

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek  

Powymiatał brudny śnieżek.  

 

Krasnoludki wiadra niosą,  

Myją ziemię ranną rosą.  

Chmury, płynąc po błękicie,  

Urządziły wielkie mycie,  

A obłoki miękką szmatką  

Polerują słońce gładko,  

Aż się dziwią wszystkie dzieci,  

Że tak w niebie ładnie świeci.  

Bocian w górę poszybował,  

Tęczę barwnie wymalował,  

A żurawie i skowronki  

Posypały kwieciem łąki,  

Posypały klomby, grządki  

I skończyły się porządki 

JAK ZWIERZĘTA BUDZĄ SIĘ WIOSNĄ Z ZIMOWEGO SNU? 

 

Ze snu zimowego budzą się zwierzęta,  

tyle ich dokoła, że trudno spamiętać!  

 

Hen, w górach zaświstał mały zawadiaka:  

- Już wiosna! Już wiosna! Słuchajcie ... (świstaka)  

 

Całą długą zimę w jaskini przesiedział  

ten brunatny olbrzym. Strzeżcie się ...(niedźwiedzia)  

 

Obudził się głodny, więc jedzenia szuka,  

dlatego dziś pusta jest jama ...(borsuka)  

 

Kolczasta kuleczka... No, jakie to zwierzę?  

- Nie można mnie nie znać! Przecież jestem ...(jeżem)  

 

- Jak dobrze, że wreszcie skończyła się zima,  

wezmę dom na plecy i pójdę! - rzekł ...(ślimak)  

 

- Bocian nie przyleciał! Za chory! Za słaby!  

cieszą sie w sadzawce rechotliwe ...(żaby)  



 

Także inne zwierzęta przesypiają zimę,  

jeśli umiesz je nazwać, to proszę, je wymień! 

 

 

LIST DO JASKÓŁKI  

Bechlerowa Helena  

 

Kochana Jaskółeczko!  

Wracaj do nas z daleka!  

Puste gniazdko pod dachem  

dawno na Ciebie czeka.  

Woda w stawie błyszczy  

i w słońcu lśni jak łuska.  

Czeka kiedy ją w locie  

skrzydłami będziesz muskać.  

I niebo już błękitne,  

obłoki srebrne na nim.  

Tylko Ciebie Jaskółeczko,  

nie ma pod obłokiem!  

A choć bociek klekoce  

i bazie kwitną w lesie  

dopiero Ty, Jaskółeczko  

prawdziwą wiosnę przyniesiesz. 

 

POWRÓT PTAKÓW  

M.Konopnicka  

 

Oj, z ufnością tu lecimy  

Do tych cichych pól i gajów  

Bo najlepiej w tej krainie  

Śpiewać nam ze wszystkich krajów  

Bo tu pola szumią kłosem  

Bo tu łąki pachną wiosną  

Bo tu wiśnie słodkie w sadach  

I jagody w lasach rosną. 

 

ROZMOWA Z BOCIANEM  

Karaszewski Stanisław 

 

Dzwoni bociek.  

- Witaj, Burku!  

Co u ciebie?  



 

- Witaj, boćku!  

U nas, mój kochany,  

dookoła wielkie zmiany.  

 

Na wierzbie kwitną bazie,  

stopniał śnieg, w zieleni łąki,  

pokazały się już w sadzie  

na jabłoniach pierwsze pąki...  

 

A przy młynie, mój bocianie,  

już rechocą żaby w rzece,  

zapraszają na śniadanie...  

 

- Żaby, mówisz? To ja lecę! 

 

WIOSNA IDZIE  

 

Przyleciały skowroneczki  

Z radosną nowiną,  

Zaśpiewały, zawołały  

Ponad oziminą:  

- Idzie wiosna! Wiosna idzie!  

Śniegi w polu giną.  

Przyleciały bocianiska  

W bielutkich kapotach  

Klekotały, ogłaszały  

Na wysokich płotach:  

- Idzie wiosna! Wiosna idzie!  

Po łąkowych błotach.  

Przyleciały jaskółeczki  

Kołem kołujące,  

Figlowały, świergotały  

Radośnie krzyczące  

- Idzie wiosna! Wiosna idzie!  

Prowadzi ją słońce 

 

Bożena Głodkowska "Wiosna i moda" 

 

Pod koniec zimy wiosna 

Wyjęła żurnali stosik. 

-W co mam się ubrać? – dumała 

-Co w tym sezonie się nosi? 

 



Założyć sukienkę w kropki? 

A może golf? No i spodnie? 

Co wybrać, by być na czasie  

i nie wyglądać niemodnie? 

 

Torebkę wziąć czy koszyczek? 

Na szyję apaszkę cienką, 

na głowę – kapelusz z piórkiem 

czy lepiej beret z antenką? 

 

(W tym czasie... - Gdzież ta wiosna? 

- pytali wszyscy wokół. 

- Zaspała? Zapomniała? 

Nie będzie jej w tym roku?) 

 

I przyszła w zielonych rajstopach, 

w powiewnej złocistej sukience 

i miała wianek z pierwiosnków,  

a w ręce trzymała kaczeńce. 

 

Pachniała jak sklep z perfumami- 

wszak była calutka w kwiatkach, 

sypała płatkami jak deszczem- 

i tak już została do lata. 

 


