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Anna Łatyńska 

Bocian 

Pewnego dnia z rana 

zobaczyłam bociana. 

Na łące zieloniutkiej 

stał na jednej nodze cieniutkiej. 

Wpatrywał się w trawkę, 

bo chciał złapać małą żabkę. 

Nagle skrzydła rozprostował 

i na gnieździe wylądował. 

Klekoce wesoło bociania rodzina. 

Tak wiosenna radość się zaczyna. 

Kukułka 

Kukułeczka kuka, 

miejsca swego szuka. 

Tu kukała, tam kukała 

i znów dalej poleciała. 

Wykukała raz, dwa, po raz wtóry, 

nikt nie zmieni jej natury. 

Odwiedza gniazdeczka, 

zostawia jajeczka. 

Każdy przecież wady ma, 

ale kto ją dobrze zna 

wie, że kuka ludziom szczęście 

i w przyrodzie ma swe miejsce. 

Jaskółka 

Jaskółeczka przyleciała, 

już kółeczka zataczała. 

Jeden raz, drugi raz, 

to wiosenny nadszedł czas. 

Leci w górę, słońce świeci, 

w dół już z nieba deszczyk leci. 

Wraca już do gniazda, 

co go zbudowała. 

Progi swego domu 

od razu poznała. 

Głosikiem cieniutkim 

w słowach bardzo krótkich 

Wiosnę oznajmiła, 

radość nam sprawiła. 

 



Agnieszka Adamczyk 

Długie nogi, dziób czerwony, 

plecie gniazdo dla swej żony. 

Bocian do nas przylatuje, 

wiosnę wszystkim nam zwiastuje. 

Promyk słońca w okno grzeje, 

w sercu robi nam nadzieję, 

że już wiosna zawitała, 

zimę pewnie pożegnała. 

Trawa wkoło jest zielona, 

krokusami ozdobiona, 

przebiśniegi zaglądają, 

czy krokusy główki mają. 

Bo na wiosnę wszystkie kwiatki 

rozkwitają dla Agatki. 

Pani wiosna piękna, miła 

już się u nas rozgościła. 

Trawę pięknie malowała 

i kwiatkami ją przybrała. 

I o drzewach też myślała – 

piękne listki darowała. 

Deszczyk, słonko pomagały, 

by się serca radowały. 

W oczku wodnym koło domu 

siedzą żabki po kryjomu. 

Jedna duża, druga mała 

kumkać pięknie zaczynała. 

Tak kumkały, tak kumkały, 

wiosnę do nas przywołały. 

Małgorzata Król 

Gdzie przebiśniegi zakwitają, 

tam dzieci wiosnę witają. 

Patrzcie, patrzcie miłe dzieci, 

tam – hen, w górze – bociek leci. 

Wnet na łące wyląduje, 

wszystkim nam wiosnę zwiastuje. 

 

Gdy kukułka kuka 

Wiosna dzieci szuka. 

Więc wychodźmy wszyscy wraz, 

na spacery jest już czas. 

Na spotkania z kukułkami, 

z wiosną i jej kwiatami. 

 



Anna Zacharek 

Kwiat to piękny i dobrze wszystkim znany, 

wraz z końcem zimy przez ludzi wyglądany. 

Ma fioletowe płatki, zrośnięte w rurkę, 

kilka wąskich listków, a w ziemi cebulkę. 

/krokus/ 

Kwiatki to małe, białe i pachnące, 

na krótkich pędach z łodygi zwisające. 

Wcześnie spod śniegu wyglądają 

i wiosennego słońca szukają. 

/przebiśniegi/ 

Do niedawna tę roślinę obejmowała ochrona, 

teraz na większą skalę możliwa jest jej uprawa. 

Ma owłosione liście i kwiat, 

a kolory jej płatków to biel i fiolet. 

/sasanka/ 

Tego kwiatka spotkać można 

w różnych barwach tęczy. 

Zakwita na wiosnę, a jesienią 

swój rozkwit kończy. 

Ma pojedyncze i złożone liście. 

Na pewno nie raz go wiosną widzieliście. 

/zawilec/ 

Kwiat złożony w rurkę, 

zawsze ma pięć płatków. 

Jego różne odmiany 

cieszą ogrodników. 

Dekorują ogrody, okna i balkony, 

każdy wiosną na ich widok jest zachwycony. 

/pierwiosnek/ 

Tego kwiatka można spotkać w różnych kolorach, 

charakteryzuje go też intensywny zapach. 

Rośnie w doniczce albo w ogrodzie. 

Pięknie się prezentuje w wiosennej pogodzie. 

/hiacynt/ 

Klekot tego ptaka jest bardzo donośny, 

każdy go wypatruje wraz z początkiem wiosny. 

Mit się z nim łączy, że żaby zjada, 

prawdą zaś jest, że na stodołach 

i słupach gniazda zakłada 

/bocian/ 

Ptaszyna to mała i bardzo zgrabna, 

ma biały brzuszek, a dalej jest czarna. 

Gdy nisko lata deszcz zapowiada. 

Do swojego gniazda przez okienko wpada. 

/jaskółka/ 

Nazwa to ptaka, ale też cukierka. 

Ten pierwszy zwiastuje wiosnę, 



drugi jest często w dziecięcych rękach. 

Ptak ten swoje jajka lubi innym podkładać, 

dzieci i dorośli tymi słodyczami zajadać. 

/kukułka/ 

Ptaszek ten ma szare piórka 

i jest bardzo mały. 

Jego śpiew jest urozmaicony – 

niemal doskonały. 

Lubi jeść owoce i nasiona, 

swoje gniazdo w krzewach i trawach chowa. 

/słowik/ 

Ma wyjątkowe pióra na ogonie i grzbiecie, 

co to jest za ptak już pewnie wiecie. 

Powiem jeszcze tylko, że jest bardzo płochliwy, 

a widok ich lecącego stada w kluczu bardzo urokliwy. 

/żuraw/ 

Wraz ze skowronkiem wcześnie wiosnę przynosi, 

gniazdo zakłada w miejscach bez nierówności. 

Czub z długich piór na głowie pięknie ją ozdabia, 

wielkością zaś podobna jest do gołębia. 

/czajka/ 

Agnieszka Łuczak 

Wiosenne kwiatuszki 

wystawiły swoje główki, 

stoją na łące jak malowane 

pierwiosnki i zawilce obok sasanek. 

 

Już bociany przyleciały, 

skrzydełkami zamachały, 

słoneczko już cieplej świeci, 

idzie wiosna drogie dzieci. 

 

Gdy w lesie usłyszysz, 

że kukułka kuka, 

znak to, że na łące 

możesz pierwiosnków poszukać. 

Monika Rojewska 

Śnieg już stopniał – słonko wzeszło, 

w okna promieniami weszło. 

Uśmiechnęło się do dzieci. 

O! Za oknem bocian leci! 

I się kwiatki uśmiechają, 

dzieciom radość wnet sprawiają. 

Hiacynt, Krokus i Sasanka 

to wiosenna rymowanka. 

 



Bea Bergen 

Skrzydlaci podróżnicy 

przylatują, odlatują, 

po świecie się snują. 

Polskę kochają 

i zawsze na wiosnę 

tutaj wracają! 

Żuraw 

Wysoka sylwetka żurawia 

nadejście wiosny rozsławia. 

To bardzo dostojny ptak. 

– Większy niż bocian? 

– O tak!!! 

Rozległe bagna i torfowiska 

to jego domowa przystań. 

Czajka 

Czajka to trochę większy ptak, 

wygląda jakby miała frak. 

Na głowie długie pióra, 

długie też ma nogi, 

lecz nie jest to ptaszek srogi. 

Gniazdko ma czajka w dołku, 

który kryje się w ziemi. 

Tam trawki trochę przyniesie, 

żeby nie gniotło w brzuszek. 

I znosi jajeczka w maju, 

gdy naje się trochę muszek. 

Pajączkiem czajka nie gardzi, 

zje również i mięczaka, 

a nawet czasem żabkę, 

gdy jej podejdzie taka. 

Słowik 

Słowik to taki drobny ptak, 

szary, niepozorny bardzo tak. 

Lecz wyróżnia go piękny głos 

i przepiękne trele, trwające cały dzień, 

a nawet wieczorem w niedzielę. 

Ale słychać je tylko w wiosenny czas, 

jak już małego słowiczki są już na świecie 

to słowik ma wolny od śpiewu czas. 

Kukułka 

Gatunek średniego ptaka, 

co kuka z każdego krzaka. 

Ku ku ku ku od rana, 

kuka nawet jak nie zje śniadania. 

Jest to niedobry ptak, 



zagląda innym do chat 

i jajka swoje podrzuca sąsiadkom, 

czyli nie dobrą jest matką. 

Oj kukułko, kukułko, 

nie jesteś dobrą przyjaciółką!!! 

Jaskółka 

Biały brzuszek, czarny fraczek, 

mocno wcięty ogonek. 

Skrzydełka wąziutkie, 

ciałko szczuplutkie. 

Gniazdka na wsi buduje, 

bo tu najlepiej się czuje. 

Zajada chrząszcze, muchówki, 

robi gniazdek połówki. 

A w gniazdku piórek bez liku, 

pełno różnych patyków. 

Ludzie patrzą na jaskółki lot 

i wiedzą, że jak nisko latają 

to deszcz zapowiadają. 

Bociany 

– Pani Bocianowo – mówi bocian stary. 

Czas wracać – bo wiosna na świecie już całym. 

– Och dobrze mój mężu, 

tylko się spakuję. 

Zaraz wyruszamy, 

dużo czasu mamy. 

Muszę tylko pozdrowić 

tukany, papugi, słonia i flamingi. 

Żyrafie pomachamy w drodze, 

bo już nie zdążę, 

a pakuję się na jednej nodze. 

Jak już z powrotem przylecimy 

to mam nadzieję, że nie będzie tam zimy. 

Bo w ubiegłym roku doznałam po prostu szoku. 

W poszukiwaniu wiosny 

W poszukiwaniu wiosny 

na spacer idę z bratem. 

To czas bardzo radosny, 

bo wita nas kwiat za kwiatem. 

Tu krokus, a tam przebiśnieg, 

tu pierwiosnek, zawilec, 

sasanka i mały pajączek 

pajęczynkę tu wije. 

W poszukiwaniu wiosny 

na spacer idę radosny, 

bo słońce na niebie świeci 

i cieszą się wszystkie dzieci. 



Przebiśnieg 

Biały, mały, ze śnieżną główką, 

przebił śnieg, spojrzał na niebo, 

pochylił płatki w dół 

i powiedział: 

– Witajcie, jestem tu! 

Przebiśnieg, bo o nim mowa, 

kwiatek pierwszy, 

najpiękniejszy, delikatny, 

biały, bardzo nieśmiały! 

Pierwiosnek 

Jeszcze śnieg w polu leży, 

a pierwiastek już główkę wychyla. 

Chciałabym go zerwać, 

włożyć do wazonika, 

ale tylko się schylam. 

Bo wiem, że to chroniona roślinka, 

smutna więc moja minka. 

Wiem – zrobię mu tylko zdjęcie, 

to będzie piękne ujęcie!!! 

Krokus 

Krokusy kolorowe, 

mam zawrót głowy, 

bo tak pachniecie, 

że nawet nie wiecie. 

A kolory tak piękne macie, 

żółty, fioletowy, biały, 

a nawet różowy. 

Kocham te kwiatki, 

szkoda, że nie rosną w maju. 

Dałabym je mamie na Dzień Matki! 

Zawilec 

Zawilec w lesie wyrasta, 

zachwyca leśnych wędrowców 

i choć droga krzaczasta, 

dostrzeżesz go tam. 

Lecz się spiesz, 

bo bardzo króciutko żyje. 

Nie zrywaj go!!!! 

Nawet, gdy chcesz!!!! 

Sasanka 

Sasanka jest pod ochroną, 

bo kwiatek to wyjątkowy. 

Ma włoski jak mała kaczuszka, 

kolory różne, w tym też różowy. 

Gdy słońce mocniej przygrzeje, 

płatki swoje otwiera. 



W górę spogląda w niebo, 

do słońca wesoło się śmieje. 

Natalia Glinka 

Idzie do nas wiosna, 

zielona i radosna. 

Niesie krokusy i sasanki, 

nie dla niej bałwanki i sanki. 

Z wiosną lecą bociany, skowronki, 

niedługo ukwiecone będą sady i łąki. 

Jedna jaskółka wiosny nie czyni, 

ale przebiśnieg i zawilec zimę w wiosnę zamieni. 

Agnieszka Wojas 

Przebiśnieg 

Jeszcze zima nam króluje, 

śnieg na polach poleguje, 

a on dumnie już się wznosi, 

do słoneczka się unosi. 

Białe dzwonki nam zwiastują 

wiosnę, której wyczekują 

żabki, świerszcze i zaskrońce, 

spoglądając w górę, w słońce. 

Jeże, dziki i zające 

też już widzą białe końce. 

To przebiśnieg, jak śnieg biały 

rośnie w górę doskonały. 

Sprawia, że się uśmiechamy, 

bo wnet wiosnę powitamy. 

Bocian 

Dumny kroczy poprzez łąki, 

omijając wszystkie bąki, 

oraz żabki, co kumkają, 

w jego stronę wciąż zerkając. 

Jego długie nogi z dali 

tak czerwone widzą mali. 

I czerwony dziób na przedzie, 

co klekocząc gdzieś go wiedzie. 

Patrz! Już skrzydła rozpościera! 

I już gniazdo swe wyścieła. 

Znowu leci! Jest już wyżej! 

Wiosnę woła coraz chyżej! 

Ale co to? Nie do wiary! 

Spójrz tam w górę. To bociany! 

Lecą w górze tak parami. 

Teraz Wiosna jest już z nami. 



Hanna Górna 

Cebulka w ziemię wsadzona, 

łodyga oczywiście zielona. 

Żółte, różowe, białe lub fioletowe kwiaty 

to w kwietniu i maju kwitnie HIACYNT. 

 

Inaczej prymulką jest nazywany, 

może być czerwony, żółty, a nawet biały. 

Razem z nim witamy wiosnę, 

bo już w marcu zakwita PIERWIOSNEK. 

 

Na łąkach w górach rośnie, 

przez śnieg mówi "cześć" wiośnie. 

Czasem i to nie żaden hokus-pokus, 

dwukolorowo zakwita KROKUS. 

 

Oznacza nadejście wiosny, 

rośnie w lesie, gdzie brzozy i sosny. 

Jego imię oznacza siłę. 

Kwiaty białe ma zazwyczaj ZAWILEC. 

 

To roślina w Polsce chroniona, 

jest bardzo śmiesznie owłosiona. 

Można ją spotkać kwietniowego ranka. 

Na fioletowo zakwita piękna SASANKA. 

 

Czasami śnieżyczką się go nazywa, 

może dlatego, że biały bywa. 

W noc się zamyka, otwiera w dzień. 

Maleńki to kwiatek ten PRZEBIŚNIEG. 

 

W kwietniu do nas przylatuje, 

na ścianach domów gniazda buduje. 

Czasem nisko na niebie robi swoje kółka. 

Śliczny biały brzuszek ma każda JASKÓŁKA. 

 

Ku ku, ku ku ciągle gada, 

jaja podrzuca do sąsiada. 

Brzuszek w paski, szare piórka. 

Wiosną do nas przylatuje KUKUŁKA. 

 

Są to ptaki bardzo lubiane, 

z przynoszenia dzieci przez wszystkich znane. 

Żaby to ich przysmak ukochany. 

Czerwononogie są wszystkie BOCIANY. 

 

Troszkę większy od bociana, 

pióra szare, głowa biała. 

Spotkać można go wśród traw. 

Nad jeziorem, na mokradłach żyje ŻURAW. 

 



Choć to ptaszek bardzo mały, 

jego głosik doskonały. 

Śpiewa wdzięcznie ćwik ćwir ćwik. 

Szary albo rdzawy SŁOWIK. 

 

Ma na głowie długi czub 

i zielonych piórek w brud. 

W ziemi znosi swoje jajka. 

Ten chroniony ptak to CZAJKA. 

Katarzyna Wioska 

Jak jego nazwa wskazuje – 

pierwszy wiosną występuje. 

Pierwiosnkiem go nazywamy, 

chronimy i nie zrywamy. 

 

Gdy kończy się jazda na sankach, 

zakwita mała sasanka. 

Fioletowo rozkwita, 

drobnym meszkiem pokryta, 

żółtym oczkiem mruga 

i tak wiosnę wita. 

 

Białe skrzydła, dziób czerwony – 

wraca bocian w swoje strony. 

Gniazda na wsi wypatruje, 

szczęśliwą wiosnę zwiastuje. 

Ludzie gniazda mu szykują 

i co rok go wyczekują. 

Na stodole gdy zasiędzie, 

gospodarz szczęśliwy będzie. 

 

Chociaż jedna wiosny nie czyni, 

wiosennych lotów to mistrzyni. 

Bo gdy jaskółka nisko szybuje, 

wiosenny deszczyk wszystkim zwiastuje. 

 

Gdy żurawi klucze 

już na niebie widzę, 

wiem, że szybkim krokiem 

wiosna do nas idzie. 

Kluczem nadlatują, 

wiosnę nam zwiastują. 

Z dalekich krajów powracają, 

kluczem drzwi wiośnie otwierają. 



Elżbieta Czajewska 

Jaskółka 

Czarna jaskółeczka 

przyleciała dzisiaj do swego gniazdeczka. 

Zrobiła dwa kółka, 

jak robi jaskółka. 

Gniazdeczko poprawiła, 

gliną oblepiła. 

Bocian 

Bociany, bociany lecą hen nad łąką, 

wracają do gniazda na dach pod jabłonką. 

Kukułka 

Kuku, kuku kukułeczka mała 

dzisiaj w naszym lesie pięknie zakukała. 

Wróciła po zimie do lasu, 

narobiła hałasu. 

Żuraw 

Lecą już żurawie kluczem 

po błękitnym niebie, 

może też przylecą 

na łąkę do ciebie. 

Słowik 

Na wiosny powitanie przyleciał dziś słowik. 

Rozpoczął swe śpiewanie, 

w gniazdku nad ziemią ma swoje mieszkanie. 

Czajka 

Biało – czarna czajka 

skrzydła rozpostarła, 

nad wilgotną łąką 

z wiosenką usiadła. 

Będzie robić gniazdko 

w ziemi zagłębione, 

będą tam jajeczka 

w plami położone. 

Pierwiosnek 

Z wiosną pierwiosnki się pojawiły. 

Cały świat dzisiaj ożywiły. 

Krokus 

Krokusy wyjrzały, 

na słońce patrzały. 

Zachwycają swoim kolorem i bielą 

na trawie i skałach się ścielą. 



Zawilec 

Białe zawilce w lesie na polanie 

zakwitły dziś rano na wiosny powitanie. 

Po białym dywanie 

wiosna dziś kroczyła 

w lesie na polanie. 

Przebiśnieg 

Przebiśniegi bielutkie, 

jak chmurki malutkie 

spod śniegu wyjrzały, 

do słonka spoglądały. 

Sasanka 

Sasanka, sasanka, 

wiosny koleżanka. 

Zakwitła wcześnie wiosną, 

do słonka wystawia swą główkę radosną. 

Raduje na hali 

wszystkich górali. 

Hiacynt 

Już hiacynty się pojawiły, 

cały skalniak ozdobiły. 

Dzwonkowate kwiatki, 

będą z nimi pachnące rabatki. 

Ewa Paszkowska 

Jeszcze prawie nic nie kwitnie, 

jeszcze śnieg za oknem trzyma, 

a ten kwiatek znać nam daje, 

że odchodzi pani zima. 

To przebiśnieg głowę wznosi, 

białymi dzwoni dzwonkami 

i zaprasza panią wiosnę, 

by znów była między nami. 

Ewa Serafin 

W poszukiwaniu wiosny 

w ten czas radosny 

wyjdę na spacer po te pierwiosnki, 

co kolor słońca na sobie mają 

i spać wcale nie chcą, 

tak się kochają. 

 



 


