Kinga Białowąs z mamą Ewą

Jesienne rymowanie
Za oknem pada deszcz
a Ekoludkom w przedszkolu wesoło jest
Panie super zabawy wymyślają
a Ekoludki się wygłupiają.
Robią szaszłyki owocowe
i różne prace kolorowe.
W parku linowym się wspinają
i gorące kiełbaski zajadają.
Grupa dzieci to wspaniała
do zabawy doskonała.
Jesień
Jesień polska jest kolorowa
żółta, czerwona i brązowa.
Wszystkie barwy w niej widzimy
i czasem się temu dziwimy.
Owoce warzywa i jej inne dary
z apetytem zajadamy.
Jesienny czas
Jesienią złote liście z drzew spadają
Kinga z Kacperkiem w bukiety je układają.
Nowe gry i zabawy wynajdują
jesiennego siedzenia w domu wcale nie żałują.
Więcej książek teraz czytają
i wieczory z rodzicami spędzają.
Jesienna pora to dzieci zmora
budzi ich z rana i kładzie z wieczora.
************************************

Amelka Jóźwik z tatą Łukaszem

Jesienią kolory się mienią
Złoty z brązem na liściach się splata
Od samego końca lata.
Czerwony z pomarańczem również zobaczymy,
Gdy do lasu zajrzymy.
W parku kałuż bywa dużo,
gdy deszcz z wiatrem przyjdzie z burzą.
Ale słońce wyjdzie z rana
i już buzia roześmiana.
Weź parasol włóż kalosze
I na grzyby pędzić możesz.
Żołędzie, kaszty takie jesienne owoce pozbieramy.
*************************************************
Martynka Kubiak z tatą Czarkiem

Wiersz o jesieni
Moja jesień mała, liśćmi ziemię udekorowała
Na powrót jeżyka co z jabłuszkiem na grzbiecie pomyka
Listki na grzbiecie i na ogonku
Zatrzymała go wiewiórka i spytała- dokąd idziesz?
Mały jeżyk odpowiedział- idę na spotkanie jesieni.
I dzięcioł jeżyka zatrzymał, w drzewo dziobem postukał i zaprosił kolegę na
poszukiwanie bukietów jesieni.

******************************************************

Piotr Grochowski z mamą Olą

Jesień
Jesień wrzesień,
Bo przeplata trochę
Zimy trochę lata.
************************************************************
Maja Tomasiewicz z ciocia Jagodą

Wierszyki o jesieni
Przyszła do nas pora złota
Coraz częściej deszcz i słota
Lecą z drzewa żółte liście
To jest jesień oczywiście.
&&&&&&&&&&&&&
Na grzyby jest już pora
Więc iść do lasu jestem skora
W słoiczki grzybki włożę
W spiżarni na zimę złożę.
&&&&&&&&&&&&&&
Jesienią pusto się robi w ogrodzie
Bo wszystkie warzywa chowamy w zagrodzie
Kapustę kisimy w beczkach
A potem jemy ja w suróweczkach.
********************************

Tomek Jerzykowski z mamą Agnieszką

Ekoludki dobrze wiedzą
Że jesienią liście lecą.
Gdy jesienne liście lecą
wszystkie barwy w słońcu świecą.
Że jesienna przyszła pora
Można poznać po kolorach.
Lecą liście i kasztany
Cały park jest zasypany.
*****************************************
Adrian Szmulik z mamą Magdaleną

Jesień to pora kolorowa
Jesień to Pani złotogłowa
Jesień różnymi kolorami się mieni
I cały nasz świat się odmieni
Spadają wtedy żołędzie i kasztany
Dlatego wszyscy je zbieramy
Robimy z nich przeróżne ludziki
Nie, to nie są wybryki
To ludziki, jeże i inne stworki
Wesołe i śmieszne małe potworki
Kochamy też liście kolorowe
Żółte, czerwone i brązowe
Liście te też zbieramy
I w piękne bukiety układamy
Jesień to taka pora roku
Co zimno robi się o zmroku
Dni jeszcze cieple i słońce świeci
A noce zimne i często deszcz z nieba leci
Musimy mieć wtedy parasol i kalosze
Ja też o tym pamiętam i wtedy je noszę!

Zuzia Kępka z mamą Magdaleną

Jesień
Piękna złota Pani Jesień,
w swoim płaszczu chłodek niesie.
Czasem sypnie złotym pyłkiem
lub powieje zimnym wiatrem.
Jak kobieta zmienną jest,
raz słoneczko, a raz deszcz.
Choć kapryśna, przyznasz szczerze
Piękną mamy panią Jesień.
************************************************
Mikołaj Chutny z mamą Kasią

Jesienne liście
Gdy lato odchodzi
Tańczą piękne liście
Kolorem w słoneczku się mienią,
Pięknie złociście.
Deszcz je moczy,
Listki robią się bure,
Wiatrem porwane ulatują w górę.
Zmęczone na ziemię opadają
i do zimowego snu
się pięknie układają.

Weronika Jodełka z tatą Michałem

Przyszła do nas Pani Jesień
Kolorowe liście niesie
Z drzew spadają brązowe kasztany
Więc każdy jest dziś roześmiany.
Wesoło biegnę do przedszkola
Bo nauki przyszła pora.

******************************************

Piotr Rozwadowski z mamą Anią

Barwy Jesieni
Szumią drzewa, szumi las,
Przyszła jesień bo już czas.
Liście kolor swój zmieniają
I krajobraz ubarwiają.
Idąc przez las, parkiem czy alejką,
Czujemy, że sprawia na to radość wielką.
Babie lato snuje sieci,
A grad liści z drzew leci.
Spadające liście, kasztany i żołędzie
Przypominają, że jesień jest wszędzie.
Różnobarwna- żółta, zielona, brązowa i pomarańczowa,
Jedyna w swym rodzaju piękna i kolorowa.

**********************************************************

Emil Galiński z mama Agnieszką

Jesień
Kolorowe liście wciąż w kieszeniach
noszę.
Kolorowe liście bardzo lubię je.
Kolorowe liście zdobią dzisiaj drzewa.
Bo to właśnie jesień, kolorowa jest.
Kolorowa jesień pełna niespodzianek,
Kasztanów, żołędzi, malowanych drzew.
Jak fajnie być może leśne grzybobranie,
Wciąż chodzę po lesie i zachwycam się.
*******************************************************
Martynka Szczuchniak z mamą Anetką

Jeż i Pani Jesień
Pewien mały jeż
Jesień spotkał w lesie
Suknie miała kolorową
Żółtą, złotą i brązową
Miała koszyk a w nim dary
Gruszki i jabłuszka
Jeżyk lubi wkładać je do brzuszka
A gdy naje się do syta, idzie spać
Bo zima zaraz do nas zawita.
****************************************************************

Ewa Szumlewicz z mamą Ulą i tatą Jarkiem
Jesień

Gdy na kalendarzu wrzesień znak że idzie do nas jesień,
ach Jesieni, nasza Jesieni....
Cały park dzięki Tobie się pięknie czerwieni.
Złocą się też liście, deszczyk pada dżdżyście.
W lesie kurki i maślaki to też jesieni znak taki,
dzieciaki zbierają kasztany i żołędzie
dużo ludzików z nich będzie.
*****************************************************
Marcel Ścioch z mamą Agnieszką

Gdy już spadną wszystkie liście
To jest jesień oczywiście!
Dzieci czapki nakładają
I na spacer pośpieszają
Drzewa liście pogubiły
I dywany z nich uwiły
Dzieci liści nazbierały
I się bardzo przy tym napracowały
Będą teraz robić piękne
Żółto- złoto- czerwone bukieciki
Potem Panie w flakoniki
Powkładają pachnące jesienne bukieciki.

