
Jesień w poezji

W oczekiwaniu na Wasze interpretacje recytatorskie  
w ogłoszonym konkursie „Jesień w poezji”, prezentujemy kilka
wierszy  znanych  poetów  opisujących  tę  niezwykle  barwną
porę roku. Możecie wykorzystać niniejsze utwory, nauczyć
się na pamięć wybranego i zgłosić się do naszego konkursu. 
Jeśli chcecie poznać więcej wierszy o jesieni, pytajcie o nie
wychowawców świetlicy. Serdecznie zapraszamy do udziału w
konkursie!

Październik
Apolinary Nosalski

Październik chodził drogą
w wyrudziałym kaftanie, 
drzewom włosy malował 
jesiennymi farbami. 

Dobierał im kolory 
odpowiednio twarzowe 
jaskrawo-żółte klonom 
osikom - malinowe. 

Wystroił je paradnie 
ale w tym cały kłopot, 
że im wkrótce rozkradnie 
wszystkie barwy listopad. 

Listopad
Hanna Ożogowska

Szedł listopad
przez wieś, w drogę.
- Ale sucho!
Ach! Nie mogę!



Jak potrwają
takie susze,
to na pewno 
się uduszę!

Panie deszczu,
pani słoto,
proszę tutaj
zrobić błoto!
Proszę wody
rozlać dużo:
co dwa kroki
trzy kałuże!

Idzie jesień
T. Śliwiak

Idzie łąką, idzie polem
Pod złocistym parasolem.

Gdy go zamknie – słońce świeci.
Gdy otworzy - pada deszcz.

Kto to taki? Czy już wiecie?
Tak! To właśnie jesień jest!

Jesień
Helena Bechlerowa 

Chodzi po lesie 
pogodna jesień, 
rozchyla niskie gałęzie. 

Liczy na ścieżkach 
spadłe orzeszki, 
liczy na dębach żołędzie. 



I na mchu siada, 
z klonami gada, 
gdzie jest orzeszków najwięcej. 

Patrzy ciekawie, 
ile na trawie 
spadłych się liści ściele. 

Ile rydzyków 
niosą w koszyku 
Kasieńska i Marcelek.

Jesienny wiatr
Hanna Ożogowska

Wiatr jesienią ma robotę
w nocy i za dnia.
Ciągle strąca liście złote
i przed siebie gna.
I nasiona drzew bez liku
nosi tu i tam.
Kiedy spoczniesz już, wietrzyku?
Powiedz, powiedz nam!
Po zielonym wielkim lesie
wiatr piosenki dzieci niesie.
Aż się dziwią stare drzewa:
Kto was tak nauczył śpiewać?

http://dzieci.epapa.pl/wiersze/author/hanna-o%C5%BCogowska/


Jesień u fryzjera

Danuta Gellnerowa

Przyszła jesień
do fryzjera:
- Proszę mną się zająć teraz!
Lato miało włosy złote,
ja na rude mam ochotę.

No, bo niech pan
spojrzy sam,
rudo tu i rudo tam...

Mówi fryzjer:
- Rzeczywiście!
Dookoła rude liście,
ruda trawa, rude krzaki,
chyba modny kolor taki.

Szczotka,
grzebień,
farby fura,
już gotowa jest fryzura.
Woła jesień: - W samą porę!
Płacę panu muchomorem!

Panie Listopadzie
Tadeusz Śliwiak

I co pan narobił,
panie Listopadzie?
Z drzew strąciłeś liście
I w parku, i w sadzie.

Już się na gałęziach
jabłuszka nie chwieją.



Zacinają deszcze.
Wiatry chłodne wieją.

Uschnięte łodygi
zostały w ogrodach.
Czy ci nie żal kwiatów?
Czy ci ich nie szkoda?

Wysłuchał Listopad,
uśmiechnął się grzecznie.
- Trudno, przecież lato
nie może trwać wiecznie.

Każda pora roku
ma swoje zwyczaje.
Zimą śnieżek pada.
Wiosną śnieżek taje.
Lato jest zielone.
A gdy trawa zżęta,
dodasz jesień - i już
cały masz kalendarz.

Listopad
Wanda Grodzieńska

Przyszedł sobie do ogrodu
stary, siwy pan Listopad.
Grube palto wziął od chłodu
i kalosze ma na stopach.

Deszcz zacina, wiatr dokucza.
Pustka, smutek dziś w ogrodzie.
Pan Listopad cicho mruczy:
nic nie szkodzi, nic nie szkodzi.

Po listowiu kroczy sypkim
na ławeczce sobie siada.

http://dzieci.epapa.pl/wiersze/author/wanda-grodzie%C5%84ska/


Chłód i zimno. Mam dziś chrypkę.
Trudna rada, trudna rada.

Jesienny pociąg
Dorota Gellner

Stoi pociąg
na peronie-
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie-
dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg
sapiąc głośno.
Już w przedziałach
grzyby rosną,
a na półce,
wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg
lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.
O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
i potoczył w naszą stronę
jabłko duże
i czerwone.
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