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Јесен у парку

Нашшаренипаркић,
једногадана,
покрилајејесенрана.
У парку, све гране су голе,
а лишће сво пало је доле,
шушти где год сам прошла
јер јесен је опет дошла.
Кад ветар на тренутак заста,
поред моје главе
пролетела је ласта.
Лишће са дрвета пада
док спокој у парку влада.
Елена, Мина, Урош и Маша

Jeсења чаролија
Јесен је дошла тихо и мирно,
обукла одело шарено и фино,
а небо је тамно, тмурно и сиво.
Чаролија јесени свуда се креће,
њише се велико мирисно дрвеће,
деца пресују разноврсно цвеће.
Лишће пада на улице града,
нашег лепог Београда,
паркови су пуни маслачака и белих рада.
Јабуке, крушке и грожђе бело,
постају наше омиљено јело.
Јесења чаролија одлази, а топлина лета пролази.
Аутори: Јана, Димитрије,Лена и Никша

Jесен у мојој улици
Јесенјестигла,
донелакише,
ветарјакдува
игранењише.
Небомсивиловлада,
саповијене
гранезлатножути
листићпада.
Спокојна јесен гране њише,
Али не може проћи без и једне кише!
Укусно воће и плодови зрели,
ко је свако дете жели.
Правајепобеда
по хладноме тлу,
ветар пева песму:
Јесен је већ ту!
Антонија,Тара,Ана,Огњен

Jeсење богатство
Јесење богатство, плодови њени,
Кад дођу увек пријају мени.
Шљиве, крушке, диње и јабуке
Да једем без по муке.
Јесен је бајна
Као два сунца сјајна.
Дарује нам школе,
А то сва деца воле.
И на селу сви су вредни,
да за зиму буду спремни.
Лепе боје, златна ту је
Да свакога обрадује.
Лана, Милена и Иван

Јесење време
Лишће се на земљи нашло
а лето полако зашло.
С неба киша пада
кваси се много ливада.
Скинула летње шеме
и донела хладно време.
Јесен облачи на крошњу
нову јесењу ношњу.
Ветар дува, дува
капица главу од хладноће чува.
Позлатила цео град,
наш велики Београд.
Јесен је у Србију стигла,
лето на ноге дигла!
Алекса, Ђорђе, Анђела и Сергеј

Јесењи плодови
Кад топло лето прође,
Ветровита јесен дође.
Јесен нам сочне плодове дели
Њима се свако дете весели.
Јабуке, крушке, грожђе и кестење
сад је у моди,
то је јесен даровала природи.
На питање шта у јесен деца воле
Она нам веле
Јабуке сочне, крушке зреле.
Дарио, Вук и Нађа

Јесен у мом врту
У мој врт
јесен је стигла,
док ветар дува
сваког је на ноге дигла.
Ти први јесењи дани
златним су лишћем обасјани.
Ветар дува, киша пада,
у нашем врту јесен влада.
Ево нама и јесење кише
са плодних се грана
баш сваки плод њише.
Дошла је јесен,
Баш нам је драго,
За нас је то велико благо.
Петра, Анђела Б., Душан и Борис

Јесењи дан
Небо је сиво, киша пада
свуд атмосфера јесења влада.
Напољу пустош и благо,
а јесењи плодови вредно ко злато.
Октобар доноси ветар и кишу,
а уши ми се смрзну као мишу.
Нема више игре, дечје граје
почела школа, обавезе,...,а то траје!
Деца су обула чизмице жуте,
одрасли обукли плаве капуте
Сви носе кишобране,
спремно су дочекали јесење дане.
Симона, Немања и Божидар

