
Załącznik 1  

Propozycje utworów do wykorzystania podczas konkursu. 

1. J. Brzechwa: „Przyjście wiosny” 

2. J. Brzechwa: „Wiosenne porządki” 

3. J. Tuwim: „Już w powietrzu wiosnę słyszę” 

4. M. Konopnicka: „Powitanie wiosny” 

5. J. Guściora: „Przedwiośnie” 

6. J.A. Birkenmajer: „Marzec” 

7. M. Ilnicka: „Wiosna” 

8. B. Ostrowska: „Wiosna” 

9. G. Koba: „Wiosna” 

10. E. Szelburg – Zarembina: „Wiosna idzie” 

11. D. Geller: „W ogródku” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J. Brzechwa: „Przyjście wiosny” 

 

Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna. 

Kret skrzywił się ponuro: – Przyjedzie pewno furą. 

Jeż się najeżył srodze: – Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął: – Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym, przyleci samolotem. 

– Skąd znowu – rzekła sroka – ja z niej nie spuszczam oka 

i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju. 

– Nieprawda! Wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem. 

– A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem. 

– Nieprawda, bo w karecie! 

– W karecie? – Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką! 

A wiosna przyszła pieszo. 

Już kwiaty za nią śpieszą, już trawy przed nią rosną 

i szumią – Witaj wiosno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J. Brzechwa: „Wiosenne porządki” 

 

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, 

Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 

- Zaczynamy wiosenne porządki. 

Skoczył wietrzyk zamaszyście, 

Poodkurzał 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J. Tuwim: „Już w powietrzu wiosnę słyszę” 

  

Już w powietrzu wiosnę słyszę… 

Czy ty też? 

Serce patrzy w me zacisze… 

Czy ty wiesz? 

  

Świat wiośnieje, w słońcu cały, 

W świtach zórz… 

Wróble się rozświergotały: 

„Cóż, czy już?” 

  

Wiosna… Kwiaty mam i słońce… 

Czy ty też? 

A w oczach mam łzy gorące… 

Czy ty wiesz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M. Konopnicka: „Powitanie wiosny” 

 

Leci pliszka 

spod kamyczka: 

- Ja się macie dzieci! 

Już przybyła 

wiosna miła, 

już słoneczko świeci! 

 

Poszły rzeki w 

świat daleki, 

płyną het - do morza; 

A ja śpiewam, 

a ja lecę, 

gdzie ta ranna zorza! 

 

 

J. Guściora: „Przedwiośnie” 

 

Koniec śniegu! 

Wiosna w biegu! 

Już bociany powracają, 

Już skowronki koncert dają. 

Tu krokusy, tam żonkile 

Spoglądają na świat mile. 

Trawa zmienia swoją zieleń, 

Chętnie ją polubi jeleń. 

Budzi się przyroda wkoło, 

Będzie pięknie i wesoło. 

Słońce teraz częściej świeci, 

Na dwór wzywa wszystkie dzieci. 

 

 

 

 

 

 



J.A. Birkenmajer: „Marzec” 

 

Śnieżny bałwan tam pod płotem 

siódmym się oblewa potem, 

z ócz mu smutna łza wytryska: 

przyszła kreska na Matyska! 

Kwęka, kurczy się jak starzec 

(trudno! wszyscy są śmiertelni!) 

bo go smaży ciepły marzec, 

niby masło na patelni. 

Żal mi ciebie, mój bałwanie, 

żal mi ciebie najokropniej, 

lecz nam już do reszty stopniej 

i niech wiosna wnet nastanie! 

 

 

B. Ostrowska: „Wiosna” 

 

Rozdamy dzieciom ciastka, wróblom okruszyny, 

Emerytom gazety, a żebrakom grosze. 

Miastu damy kwiaciarek bzem kapiące kosze 

I zrobimy wszystkim imieniny. 

 

Dostaną on nas uśmiech wszyscy — chcą czy nie chcą! 

Sprzedawane szczenięta wrócimy do matek, 

Wszystkie kosy od szewców wypuścimy z klatek. 

Tylko — Boże kochany — co my damy szewcom? 

 

Na podwórku dla dzieci ze szkółki 

Wypuścimy pęk balonów — niech leci... 

O, patrzcie, dzieci: 

Błękit głęboki, białe obłoki, 

Jaskółki — jaskółki — jaskółki! 

 

 

 

 



M. Ilnicka: „Wiosna” 

 

Wiosna! Wiosna! 

Wieść radosna 

Z ciepłem tchnieniem wiatrów płynie; 

I sasanki, 

Już na wianki 

Rozwinęły się dziewczynie. 

 

Wstaj skowronku! 

W złotem słonku 

Wykąp pióra twoje szare; 

I skrzydlaty 

Nad te chaty, 

Nad te ziemie wyleć stare!  

 

Wyleć z pieśnią! 

Ludzie prześnią 

Świtu chwilę uroczystą; 

Więc do Pana 

Choć ty z rana 

Głos za niwą wznieś ojczystą. 

 

Dobra niwa, 

Jak poczciwa 

Pierś rolnika, co ją orze, 

Tylko trzeba, 

By im z nieba 

Przyświecało światło Boże. 

 

Niem ogrzane, 

Ziarnko wsiane, 

Zdrowym kiełkiem w górę strzeli; 

I wnet potem 

Żniwem złotem 

Starą ziemię uweseli. 

 



Leć więc, ptaszę, 

Prośby nasze 

Niech piosenka wzniesie drżąca: 

Słońca Boże! 

Na niw zboże 

I dla myśli ludu — słońca!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. Koba: „Wiosna” 

 

Obudziła się wiosna tu i tam, 

rozrzuciła kwiatki wszędzie nam. 

Łąki kaczeńcami ozdobiła 

a nad polami się zastanowiła. 

Kiedy świat cały malowała 

skowronka w polu ujrzała. 

Piosenkę z nim zanuciła 

i gniazdo w trawie uwiła. 

W lesie zobaczyła kukułkę- 

o ciepłych krajach porozmawiała. 

Nawrzucała do kosza fiołków 

i z powrotem na łąkę odleciała. 

Tam spotkała bociana, 

który klekotał już od rana: 

-zbuduję na kominie gniazdo duże, 

a potem odbędę długie podróże. 

I kiedy tak wiosna sobie spacerowała 

stara wierzba się nagle odezwała: 

-Droga wiosno mam żal do ciebie, 

o wszystkich pamiętałaś tylko. 

O moich kotkach zapomniałaś! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Szelburg-Zarembina: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Geller: „W ogródku” 

 

Wyszłam sobie do ogródka. 

Może spotkam krasnoludka? 

Może w cieniu pod drzewami 

siedzi z dziećmi i wnukami? 

 

O! Coś rusza się pod krzakiem! 

Eee.. to jakiś ptak z pisklakiem. 

Ptak z pisklakiem, pisklak z ptakiem, 

biegną szybko za robakiem. 

 

Przeleciało coś nad płotem! 

Czy to krasnal samolotem? 

Nie! To ważka. Strasznie wielka! 

Przezroczyste ma skrzydełka. 

 

Oj! Za drzewem ktoś tak stuka. 

Pewnie krasnal wnuków szuka. 

Nie! To dzięcioł dziobem pukał 

i niechcący mnie oszukał. 

 

Kto tak pędzi w stronę norki? 

Czyżby krasnal z wielkim workiem? 

Nie! To przecież mysia norka, 

a przed norka mysz. Bez worka. 

 

Co tak brzęczy? Czy to mucha? 

Czy też krasnal radia słucha? 

 

Przeszukałam pół ogródka, 

nie znalazłam krasnoludka. 

Ale może, kto to wie, 

krasnoludek znajdzie mnie? 


