Wiersze klasy III a
o zimie
Zima
Zima to pora roku.
Dni są mroźne nie tylko o zmroku.
Mróz szczypie w uszy, w ręce i nos.
Śnieg może padać w każdy dzień i
każdą noc.
Cieszą się dzieci, bo dzięki temu.
Mogą ulepić bałwana ze śniegu.

Krzyś Kmiecik

Zimowy dzień

Był piękny zimowy poranek w górach.
Polanka wygląda tak świątecznie.
Zimowy dzień- szkoda tracić go na sen.
Biała polana i las woła nas.
Czapkę na uszka włóż.
Nasz kulig mknie, przyłącz się.
Klaudia Terlecka

Zima
Przyszła pani zima, zasypała uliczki i chodniczki.
Koło domu wszędzie leży śnieżek biały, świeży.
Mama, tata odgarniają, a córeczki pomagają.
Wszędzie biały śnieżek leży dla uciechy dzieci
i młodzieży.
Włożyły czapki i rękawiczki biegają wszędzie
ciesząc się, że zima długo będzie.

Marlena Żyluk

Zima
Prószy śnieżek, mocno prószy.
Zaprószył uliczki i chodniczki.
Zjeżdżają z górki sanki, zmarznięte stoją
bałwanki.
Mroźny wiatr mocno dmucha i jest wielka
zawierucha.
Żaneta Krzesińska

Zimowa bajka
Przyszła już zima, to łatwo poznać.
Gdy z nieba lecą śnieżne płatki, a na łąkach i na dworze
śniegu po kolana.
Dzieci lepią już bałwana, a pan dyrektor łopatą śnieg
odgarnia.
Rzeki są jak lodowiska, a drzewa bielutkie jak puch.
Wszyscy rzucają się kulkami, a to w nogę, a to w brzuch.
Nikola Boczarska

Zima
Idzie mroźna zima będzie nas szczypać.
W uszy i ręce.
Dachy, uliczki i skwerki będą białe.
Rzeczki będą lodowe, a dzieci będą miały lodowisko.
Sanki pójdą w ruch, z górki buch!

Natalia Markulicz

Zima
Na dworze biało, w domu chłodno
śnieżek przykleił mi się do okna.
Szalik, czapka, rękawiczki
I bałwana czas nadszedł ulepić.
Aby humor poprawić
na sanki wybrać się trzeba.
I ostrożnie się bawić,
Bo o upadek jest łatwo.

Grzegorz Zagrajczuk

Rety! Zima

Biały śnieg oprószył choinki w lesie.
Nikt nie wie, co zima przyniesie.
Lód pokrył rzeki i jeziora,
na łyżwy przyszła pora.
Ubierzemy ciepłe kurteczki
i pójdziemy na saneczki.
Jest mroźno, dookoła śnieżyce i zawieje.
Rety! Co się dzieje?
Julia Mickiewicz

Zima i zabawy
W małych wioskach i po lasach
dziś śnieżyca sobie hasa.
Tańczy sobie, sypie płatki.
Tylko lód na stawie gładki.
Bierzcie łyżwy, bierzcie sanki
I ulepcie dwa bałwanki.
A po łyżwach i po sannie,
Ciepła kąpiel czeka w wannie.
Rafał Krzesiński

Biała zima
Jest piękna i mroźna zima.
Biel pokryła wszystko wokół.
W lasach są piękne oprószone śniegiem choinki.
Lód, na którym ślizgają się dzieci jest śliski.
Zima jest piękna, ale są jeszcze inne pory roku...

Julia Mickiewicz

Bałwanek

Pa bałwanku! My idziemy,
Ciebie zabrać nie możemy!
Bałwan stoi więc na straży
I o sankach tylko marzy!

Dagmara Musiałek

Idzie zima

Idzie zima poprzez las.
W lesie bieli cały czas.
Drzewa, krzaczki oraz rzeczki
już okryły białe śnieżki.
Dzieci krzyczą tak radośnie,
że je słychać coraz głośniej.
Przyszła zima tak, tak, tak!
Już okryła cały świat!
Marlena Boranowska

