
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złota jesień się zjawiła, 

wszystkie listki przebarwiła. 

 

Liście pospadały, 

ptaszki odleciały.  

 

Tylko szare dni zostały. 

 

 

  

Krzysztof Ruciński Klasa I 



 

 

 

 

 

 

 

Jesień to pora roku 

pełna uroku. 

Można do lasu 

na grzyby iść, 

A na drzewie rośnie 

żółty, pomarańczowy liść. 

W sadach jabłka  

się czerwienią, 

Tak pięknie jest jesienią. 

 

Filip Sędrowicz Klasa I 

 

 



Pani Jesień do Nas zawitała, 

Wszystkie liście z drzew zerwała 

Żółte, złote i purpurowe, 

wszystkie bardzo kolorowe 

Kosz jarzębiny ze sobą zabrała, 

czerwone koraliki  

na drzewach zostawiła 

Słońca i rosy szczyptę dodała, 

Wszystkich swym urokiem oczarowała 

Babie lato wszędzie porozrzucała, 

Kiedy rano po łąkach biegała 

Rolnikom bardzo pomagała, 

Wszystkie warzywa z grządek wykopała 

Potem szybko w świat pognała, 

Bo już zima za rogiem czekała 

Wojciech Kwiecień Klasa I 



 

 

 

Idzie Pani Jesień, 

    duży koszyk niesie. 

         W koszyku ma liście, 

                 jabłka, gruszki 

                         i winogron kiście. 

                    Miłosz Wojtas 

                                                    Klasa I 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kosz jesieni 

 

Przyszła do Nas Pani Jesień 

grzecznie zapukała. 

Pełny kosz darów ze sobą miała. 

Były w nim jabłka oraz gruszki, 

aby dzieci miały pełne brzuszki. 

Śliwki oraz winogrona, 

Każde dziecko się do nich przekona. 

Piękne warzywa z grządek wykopała 

Wszystkich wkoło Nimi obdarowała. 

Moc witamin w koszu ukryła 

Dzieci owoców i warzyw jeść nauczyła. 

Wiedzą przecież chłopcy i dziewczynki,  

że to same witaminki. 

 

Kamil i Mikołaj Hamera 

Klasa I 



 

Jesień… 

Nadeszła przepiękna,kolorowa jesień 

Zajączek zadowolony biega po lesie. 

Niedźwiadek powoli do snu się szykuje, 

czekając aż jesień wszystkie drzewa pomaluje. 

Wszędzie jest pięknie i kolorowo 

liście złote, czerwone, brązowe, 

lecą przechodniom na głowę. 

Mikołaj z Kamilkiem, 

będac na spacerku w parku -  myślą sobie. 

Liści tyle, zrobimy bukieciki z nich za 

chwilę ? 

Zaniesiemy Pani do szkoły, 

aby zdobiły stoły.  

 

Kamil i Mikołaj Hamera Klasa I 



 

Przyszedł wrzesień, a z nim jesień. 

To bardzo piękna pora roku,  

mnóstwo kolorów wokół. 

Liście z drzew spadają, 

piękne chodniki układają. 

Uroki jesieni to mgliste ranki, 

pajęcze nici utkane 

 niczym jedwabne firanki. 

Grządki na jesieni posprzątane, 

owoce zebrane, a ziemniaki wykopane. 

Wszystkie ptaki już odleciały, 

do zobaczenia powiedziały. 

Jesień fajna sprawa, 

Każda jedna jest ciekawa. 

 

Mateusz Szwagierczak Klasa I 



 

 

 

Złota jesień! 

Kolorowa jesień już przybyła, 

wszystkich sobą zauroczyła. 

Kroplami deszczu się podzieliła, 

krótki rękawek na 

kurtki i kalosze zamieniła. 

Wiaterkiem owiewa 

 nasze twarze uśmiechnięte. 

Kołysze kolorowe 

i złote liście. Zaklęte! 

Mateusz Smardz Klasa I 

 

 


