Laura Łącz
Już
Dzieci ilustrują wiersz ruchami rąk
Spadła deszczu kropla
Plum…
Zawiał ciepły wietrzyk
Szum…
Coś pachnie w powietrzu
Kwiat…
Zmienia się wokoło
Świat.
A co tak ładnie śpiewa?
Ptak.
Czyżby przyszła wiosna?
Tak!

W. Chotomska
Co słychać na wsi?
Co słychać? Zależy gdzie.
Na łące słychać: Kle-kle!
Na stawie: Kwa-kwa!
Na polu: Kraaaa!
Przed kurnikiem: Kukuryku!
Ko-ko-ko-ko-ko w kurniku!
Koło budy słychać: Hau!
A na progu: Miau!
A co słychać w domu,
nie powiem nikomu!

L. Marjańska
Lato

I. Pfeiffer
Zwierzątka i Basia

W złoty gąszcz
wleciał chrząszcz,
buczy.
Słowik śpiewać się uczy.
W stawie ochoczo
żaby rechoczą,
nad nami komar bzyka.
I to jest właśnie
muzyka.

Kotek miauczy: miau, miau, miau,
piesek szczeka: hau, hau, hau,
krówka muczy: muu, muu, muu,
Basia płacze: buu, buu, buu.
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Jan Huszcza
Wesołe i smutne okrzyki
Tam na wróble stoi strach.
Ach, ach!
Jaki duży wyrósł groch.
Och, och!
Ty wietrzyku, liśćmi chwiej.
Hej, hej!
Heli dobrze w szkole szło.
Ho, ho!
Znów od rana w kuźni ruch.
Buch, buch!
Płaksa nie wie, czego chce.
Eee!
Drzemią kury w cieniu lip.
Cip, cip!
Przeskoczymy przez ten kloc.
Hoc, hoc!
Przemknął zając w
poprzek bruzd.
Szust, szust!
Traktor na zakręcie znikł.
Pyk, pyk!
Krówki w polu mokną w dżdżu.
Mu, mu!
Znowu rozlał mi się klej.
Ojej!
Deszcz załzawia oczka szyb
Chlip, chlip!
Poszedł kaczki zwołać Jaś.
Taś, taś!
Nie wrzeszcz, bo to ledwie świt.
Cyt, cyt!
Wrona też swój okrzyk ma.
Kra, kra!
Jurek Władka zgubił trop.
Hop, hop!
Już niedługo zima zła..
Hu, ha!
Do snu nucą kotki dwa.
Aaa!
Jest okrzyków wiele, lecz
mnie wystarczą właśnie te.
Komu mało, jakich znam,
Ten niech coś wymyśli sam!

