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Wiosna 2020 

 Antonina Kosiacka 
Przyszła do mnie wiosna rankiem 

I rzuciła we mnie garnkiem 

Powiedziała - wstawaj, wstawaj! 
A ja na to – idź się zbadaj! 

Ona się nie obraża 

I się dalej przeobraża 
Coraz więcej tej zieleni 

Aż się wokół pięknie mieni 

Tylko z okna ją widzimy 
Bo my w domu wciąż siedzimy 

Tak od zimy.. 

I koronawirusa się nie boimy 
A wiosna jak co roku 

Jak woda znad potoku 

Ruszyła wartkim strumieniem 
Kolorem barw nad jej ramieniem 

W płaszczu żółto-zielonym jak żonkil w trawie 

I woła nas ku zabawie 
Leczy my w tym roku jej nie witamy 

W domu lekcje odrabiamy 

Marzanny nie utopimy 
Bo w grupach nie chodzimy 

Lecz wiosna na nas poczeka 

Ogrzeje słońcem ziemię 
Zadba o każde stworzenie 

My teraz o siebie dbamy 
Wirusowi się nie damy! 

 

 

 



 

"Wiosna" 

Nina Halacz 

Wiosna przyszła bardzo szybko, lecz wyprzedził ją też wirus. 

W sklepie się o mąkę biją. Ptaki swoje gniazda wiją. 

Lecz i ptaki, tak jak ludzie, wiodą swoje życie w trudzie 

i zmartwienia swoje mają. 

Zaczął słowik swą debatę, zebrał ptaków całą chatę. 

Odezwały się kukułki: Chcemy dostać suchej bułki! 

Nagle cichy głosik mówi: Wirus zniszczy nam człowieki! 

Kto nam będzie dobrą karmę dawał? 

Słowik w górę poszybował. Cicho! Cisza! Co za słowa?! 

Nie ma sensu wasza mowa! 

Niechaj teraz cierpią sami, bo czy w zimę ziarna dali? 

 

Tosia Bonikowska  

Wiosna 

 

Z dalekich ciepłych krajów jaskółka przyleciała 

W starej stodole zamieszkała 

Jak mrówka ciężko pracowała 

Swój przytulny domek budowała 

Czerwononogie bociany na dachu klekotały 

Wiosnę nam zapowiadały 

Chmurki jak białe baranki po niebie hasają 

W słonecznym blasku pierwsze kwiaty zakwitają 

 

 

 

 



 

 

Maja Kamińska 

 

„Wiosna” 

Przyroda się budzi, 

Uśmiech na ustach ludzi. 

Zające nas witają, 

Skowronki śpiewają. 

Wszystko rozkwita 

I się zieleni. 

Krokusy fioletowe jak ametyst, 

A żonkile żółte jak słońce. 

Kolorowa wiosna jest już z nami, 

A ciepłe lato tuż przed nami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wiktor Pawlak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karol Szustakowski 

 

Kiedy wiosna już przychodzi, 

Ziemia piękne kwiaty rodzi. 

Wokół się zielenią drzewa, 

każdy ptaszek pięknie śpiewa. 

Bocian chadza już po łące, 

śmieje się do niego słońce. 

Rower, piłka już czekają, 

do zabawy zapraszają. 

Wszystko się do życia budzi, 

wiosna nigdy się nie znudzi. 

 


