
Witamy wiosnę!!! 

Wiosna – dla wielu z nas najpiękniejsza pora roku.  

Wszystko wokół budzi się do życia i ładnieje. Dni stają się cieplejsze i bardziej 

słoneczne. Mamy większą ochotę na długie spacery, na uśmiech.  

 Jednak nikt nie ujął w słowa obrazu wiosny tak trafnie jak  poeci.

 

O wiośnie 

Pochyla się sosna ku sośnie i szumi ... 

A o czym? O wiośnie, 

że wiosna wędruje po dróżkach 

i czasy wyczynia jak wróżka. 

Gdy wiosna uśmiechem zabłyśnie, 

to z ziemi wyrasta przebiśnieg. 

Gdzie stanie, w tym miejscu za chwilę 

pojawia się śliczny zawilec. 

Gdy wita się z wiosną leszczyna 

to wiosna jej kotki przypina. 

Stanęła dziś wiosna nad klonem 

i klon ma już pączki zielone. 

A dąb się ogromnie złości i też zielenieje ... z zazdrości. 

 

 

Ta najmilsza pora roku, która zaczęła się 21 marca -  

przynosi radość, cieplejsze słońce, więcej kolorów i nadzieję, 

że wszystko będzie dobrze. 



 

Wiosenne porządki 

 

Autorem wiersza jest JAN BRZECHWA 

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. 

 

 

 

 

 

 

https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/


 

Marzec 
Autorem wiersza jest LEOPOLD STAFF 

Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. 

Z pod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. 

Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują już trawy, 

Choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma. 

 

Z upojonemi wiosną wracamy oczyma. 

Krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy. 

Ulicą po słonecznej stronie idziem prawej,                 

Za sobą ciepło słońca czujemy plecyma. 

 

W rozpiętych płaszczach śpieszą ochoczo przechodnie, 

Jacyś świeżsi, wesoło patrzą i pogodnie; 

Niańki z dziećmi wychodzą z ciemnych domów sieni. 

 

A my, pierwszą przechadzką dumnie upojeni, 

Idziem w miasto po płytach suchych już chodników, 

Z grudkami pulchnej ziemi na piętach trzewików. 

 

Z okazji pierwszych dni wiosny życzymy Wam pękających pąków, krokusów i 

przebiśniegów. Topniejących śniegów, ziemi, która zaczyna pachnieć, słońca, 

które nie tylko świeci, ale wreszcie także grzeje. 

 Wiosny w przyrodzie i w życiu. 

 

https://poezja.org/wz/Staff_Leopold/

