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Szedł listopad 

Szedł listopad polną drogą  
zerwał liście z drzewa.  
Pada deszcz, pada deszcz.  
A ja sobie śpiewam. 

Zimne wiatry wieją polem  
idzie deszcz ulewa.  
Pada deszcz, pada deszcz.  
A ja sobie śpiewam. 

Słońce wstaje późnym rankiem,  
ziemi nie ogrzewa.  
Pada deszcz, pada deszcz.  
A ja sobie śpiewam. 

 

 



 

Pan listopad. 

Pan listopad gra na basie  
dylu, dylu, dyl.  
Na jesiennym graniu zna się  
trawką dotknął strun. 

Wesoło gra muzyka,  
pada deszcz.  
Świerszcz za kominem cyka  
tańcz, gdy chcesz. 

Pan listopad gra na bębnie  
bara, bara, bum.  
Z deszczem puka równo,  
pięknie koncert daje mu. 

Wesoło gra muzyka,  
pada deszcz.  
Świerszcz za kominem cyka  
tańcz, gdy chcesz. 

Pan listopad gra na flecie  
fiju, fiju, fiu.  
Z liści złotych ma berecik  
a kubraczek z nut. 

Wesoło gra muzyka,  
pada deszcz.  
Świerszcz za kominem cyka  
tańcz, gdy chcesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIERSZYKI LISTOPAD GRUPA IX 

 

 
 
"Jesienią" 
 
Jesienią, jesienią 
sady się rumienią: 
czerwone jabłuszka 
pomiędzy zielenią.  
Czerwone jabłuszka, 
złociste gruszeczki, 
świecą się jak gwiazdy 
pomiędzy listeczki. 
- Pójdę ja się, pójdę 
pokłonić jabłoni, 
może mi jabłuszko 
w czapeczkę uroni!  
- Pójdę ja do gruszy, 
nastawię fartuszka, 
może w niego spadnie 
jaka śliczna gruszka! 
Jesienią, jesienią 
sady się rumienią; 
czerwone jabłuszka 
pomiędzy zielenią.  



 



 

Listopad  

Złote, żółte i czerwone 
opadają liście z drzew, 
zwiędłe liście w obcą stronę 
pozanosił wiatru wiew. 
 
Nasza chata niebogata, 
wiatr przewiewa ją na wskroś, 
i przelata i kołata, 
jakby do drzwi pukał ktoś. 
 
W mokrych cieniach listopada 
może ktoś zabłąkał się? 
Nie, to tylko pies ujada. 
Pomyśl także i o psie. 
 
Strach na wróble wiatru słucha, 
sam się boi biedny strach, 
dmucha plucha-zawierucha, 
całe szyby stoją w łzach. 
 
Jakiś wątły wóz na szosie 
ugrzązł w błocie aż po oś, 
skrzypią, jęczą w deszczu osie, 
jakby właśnie płakał ktoś. 
 
Mgły na polach, ciemność w lesie, 
drga jesieni smutny ton, 
przyjdzie wieczór i przyniesie 
sny i mgły, i stada wron. 
 
Wyjść się nie chce spod kożucha, 
blady promyk światła zgasł, 
dmucha plucha-zawierucha, 
zimno, ciemno, spać już czas. 
Jan Brzechwa 
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