„Moja Wiosna”
Idzie wiosna, słońce świeci.
Uśmiech wita na mej twarzy,
Chęć wróciła do zabawy.

Pierwsze pąki, pierwsze kwiatki,
Rosną śmiało koło chatki.
Rower, rolki już gotowe
Do wyjazdu w parki nowe.

Chęć zabawy na powietrzu,
Biegać, skakać, grać do woli,
Na to wiosna nam pozwoli.

A i czasem deszczyk skapnie,
Ciepły, miły kwiatki drapnie.
Chodź i dzieci dla ochłody,
Potrzebują trochę wody.

Lubię wiosnę!
Nie tylko ja wtedy rosnę!
Rosną drzewa, rosną krzewy,
Rosną również nasze plewy!

1 miejsce – Hubert Sikorski SP 4 Kwidzyn

Wiosna
Wrona Maruda mówi,
że Wiosny wcale nie lubi.
Wiosna smutna siedziała
i pod drzewem płakała.
Drzewo ją pocieszało,
ale nic to nie dało.
Nie było w lesie zieleni,
przez wronę nic się nie zmieni.
Na pomysł wpadły drzewa
Wiosnę rozweselić trzeba.
Za klaunów się przebrały,
zatańczyły, zaśpiewały.
Wiosna czarować zaczęła,
pąki na drzewach rozwinęła.
Trawa i kwiaty też wyrosły
za sprawą wesołej Wiosny.
Zza chmury wyszło słońce
złote, jasne i gorące.
Ptaki też przyleciały,
gniazda pozakładały.
Zwierzęta się obudziły,
bo świat zaczął być miły.
Zakwitły bzy majowe
pachnące, kolorowe.
Pszczoły nad polem fruwają,
miód słodziutki zbierają.
Jasno, świeżo, kolorowo
jest w maju nad naszą głową.
1 miejsce – Zuzanna Piekarska – SP Straszewo

„Majowa rymowanka”
1.PROMIENIAM SŁONKO MIENI ,
TRAWA PIĘKNIE SIĘ ZIELENI,
KWIATY-PŁATKI ROZCHYLIŁY,
WIERZBY BAZIE JUŻ PUŚCIŁY.
ZZA GRANICY BOCIEK WRÓCIŁ.
MISIO ZE SNU SIĘ OBUDZIŁ.
ROZŚPIEWAŁY SIĘ PTASZYNY .
TAKĄ WIOSNĘ MY LUBIMY.
2.STYCZEŃ LUTY MARZEC ,
ZIMY MINĘŁY TRZY MIESIĄCE,
MISIE SĄ JUŻ MNIEJ ŚPIĄCE,
PROMIENIE SŁOŃCA GRZEJĄ,
WIATRY CIEPŁEM WIEJĄ,
ROŚLINY SIĘ BUDZĄ DO ŻYCIA,
ZWIERZAKI WYCHODZĄ Z UKRYCIA,
KAŻDY CIESZY SIĘ!!!
WIOSNA OBUDZIŁA SIĘ!!!!

2 miejsce – Aleksander Gańczak SP Czarne Dolne

Wiosna

Drzewa są już całe w pąkach,
Bocian chodzi też po łąkach,
Słońce coraz mocniej grzeje,
Chociaż czasem deszcz też leje.
Budzą się owady wszystkie,
Te ładniejsze i te brzydkie,
Każda buzia jest radosna,
Bo wróciła do nas wiosna.

2 miejsce – Bartosz Rosiewski – SP 5 Kwidzyn

Nasza wiosna

Pani wiosna jest radosna,
dzisiaj zieleń nam przyniosła.
Bocian kleka, wróbel śpiewa,
Nic nam dzisiaj nie potrzeba!

Przebiśniegi już wyjrzały
I narcyzy wypiękniały.
Trawka w zieleń przyodziana…
Taka wiosna ukochana!

3 miejsce – Marcel Konopacki SP Rakowiec

WIOSNA
Skowronek jak dzwonek wiosnę ogłasza
Sójka i spółka na dwór zaprasza
Motyle i gile
A kotek na płotek.

W maju jak w gaju, rozkwita przyroda
Krokusy dzikusy
Bąki na pąki
Stokrotki jak szprotki ławicą płyną.

Na niebie klucz żurawi
Dudek czubek, trochę jak ufoludek
Dzięcioł jak kręcioł stuka i stuka
Kukułka kukaniem przyjaciół szuka.

3 miejsce – Leon Żakowski, SP Rakowiec

Wiosenna pobudka

Obudziłam się rano, słońce zaświeciło
i nagle wesoło w sercu mi się zrobiło.
Wreszcie przyszła wiosna: zielona, radosna.
Zapukała w okienko z łóżka mnie podniosła.

Zaspane zwierzęta śpiewem obudziła,
Ptaki z ciepłych krajów do nas przygoniła.
Wypędziła z nory burego niedźwiedzia,
który od miesięcy nieruchomo siedział.

Pierwsze ciepłe promyki kwiatom podarowała,
a dla nas dzieci także prezent miała.
Nareszcie kurtki do szafy powędrowały,
dopiero jesienią przydać nam się miały.

Wiosenka radośnie zawołała: pędźcie z piłką
na boisko, koniec nudy i lenistwa.
Witaj wiosno! Witaj wiosno!
Na Ciebie patrzę z radością.

3 miejsce – Aleksandra Ludwikowska – SP Nebrowo Wielkie

,,Wiosna”
Wiosna to prawdziwe przebudzenie,
chociaż dla alergików to utrapienie.
Słońce coraz mocniej świeci,
śmieją się na dworze dzieci.

Bociany do kraju wracają
i swoje jaja w gniazdach składają.
Pszczółki kwiaty zapylają
i z nektarem do uli wracają.
Wszędzie trawa się zieleni,
a na działce nikt się już nie leni.
Wszędzie pachną już rabatki,
każdy rześki, każdy chwatki.
4 miejsce – Amelia Janik
SP Czarne Dolne

Moja wiosna
Wiosna w okno zapukała
i się pięknie przywitała.
Najpierw promyk słońca dała,
potem śpiew ptaków dodała.
Na spacer mnie zawołała
i cudowny świat pokazała.
Paletą barw oczy uraczyła,
aż za serduszko chwyciła.
Ciepłym wiaterkiem otuliła
i urokiem swoim sprawiła,
że poczułam się jak w raju
w Kwidzynkowie, moim małym kraju.
4 miejsce – Aleksandra Sikora – SP 4 Kwidzyn

Wiosna

Do ogródka przyszła wiosna,
Taka piękna i radosna,
Ptaki gniazdka zakładają,
Wciąż fruwają i śpiewają.
Kwiaty piękne nam wyrosły,
Tak się cieszą z pięknej wiosny.
Słonce świeci, ciepło wkoło
Można bawić się wesoło.

4 miejsce – Jan Falkowski– SP 5 Kwidzyn

Wiosna nasza Dama

Wiosno Ty nasza ukochana
Tak bardzo wyczekiwana.
Kiedy do nas przychodzisz,
To z naszych twarzy smutek odchodzi.
Jesteś jak piękna dama
I nasza druga mama,
Bo do życia wszystko budzisz
I wiem, że to bardzo lubisz.
Dajesz nam mnóstwo zapachów
I łąki pięknych kwiatów.
Słychać śpiewy różnych ptaków
I można zobaczyć dużo ssaków,
Więc bardzo Cię prosimy przychodź na
czas, Bo Zima bardzo nudzi nas.
4 miejsce – Alan Nowak – SP Wandowo

