
Opowiadanie „Niewyczerpane źródło energii”  

Maciejka Mazan 

Był mroźny lutowy dzień. Parę minut po dziesiątej zaczął prószyć śnieg, który zmienił się w 

prawdziwą burzę śnieżną. Wicher niósł kłęby białych płatków i szarpał gałęziami drzew. 

– Okropność – powiedziała Tosia. – Po co komu taki wiatr? 

– Właśnie – zgodziła się Ala. – Taki wiatr jest nie tylko niepotrzebny, ale i szkodliwy, bo 

może coś złamać albo porwać! 

– Jakby porwał Ernestę, toby nie był niepotrzebny! – wtrącił się Mały Bobek i zaczął się 

zaśmiewać. 

– Ty się, Bobek, o mnie nie martw – odezwała się Ernesta, która to usłyszała. – Ja chodzę na 

karate, więc mam mięśnie. Żaden wiatr mnie nie porwie. Natomiast ty nie trenujesz ani 

mięśni, ani głowy, więc dziś powinieneś szczególnie uważać. I pewnie by się pokłócili, gdyby 

pani nie zaczęła mówić, że wiatr nie tylko nie jest niepotrzebny, ale i bardzo pożyteczny. 

Ludzie budują specjalne wielkie wiatraki, którymi wiatr obraca; w ten sposób gromadzi się 

energię – w ekologiczny sposób, który nie szkodzi środowisku. 

– A wiecie, jakie jeszcze znamy ekologiczne źródła energii? – spytała pani. 

Wszyscy się bardzo głęboko zastanowili, ale nikt się nie odezwał. 

– Słońce! – powiedziała pani. – Jego energię można magazynować w specjalnych bateriach 

słonecznych.  

– Niebywałe – przejął się Aleksander. – Czy to naukowo potwierdzone informacje? 

– Jak najbardziej – zapewniła go pani. – Słonecznego blasku nigdy nie ubędzie nawet, 

gdybyśmy 

zmagazynowali go w tysiącu baterii. Tak samo jest z wiatrem. Te źródła energii są 

niewyczerpane. 

Czy potraficie wymyślić jeszcze inne niewyczerpane źródło energii? I znowu nikt się nie 

odezwał, nawet Aleksander. Jednak po chwili rękę podniósł Marek. 

– Ja znam takie źródło energii, które nie wyczerpuje się ani na chwilę. To moja siostra. Biega 

przez cały ranek, biega przez całe popołudnie, biega przez cały wieczór i nawet w nocy, jak 

śpi, to ciągle porusza nogami. I bez przerwy mówi! Bez przerwy! Przeważnie do mnie, a ja jej 

muszę odpowiadać, bo jak nie, to zaraz krzyczy. Zresztą ona w ogóle lubi krzyczeć, tak sobie. 

Mam spokój tylko w przedszkolu, a poza tym moje życie to pasmo udręk. Więc jakby pani 

chciała sobie wziąć moją siostrę jako to ekologiczne źródło energii, to ja ją bardzo polecam. 

Tylko nie wiem, co na to rodzice… Ale niech pani chociaż spyta, ja bardzo proszę! 

 



 

 

Piosenka „Woda” 

Ref: Można żyć bez czekolady, jajek albo chleba. 

Lecz bez wody nie da rady! Bez niej żyć się nie da! (2x) 

I.Rzeki, morza, oceany opływają Ziemię. 

Słodkie stawy czy jeziora, pełne ryb strumienie. 

Woda także w chmurach mieszka i w obłokach drzemie, 

Skąd w ulewach oraz deszczach lubi spaść na ziemię. 

Ref: Można żyć… 

II. Co dzień, gdy z przedszkola wracasz, biegniesz umyć ręce. 

Woda w kranie Cię zaprasza szmerem swym w łazience. 

Pyszna zupa już na stole też by nie powstała, 

Gdyby wody na rosołek mama nie zagrzała. 

Ref: Można żyć… 

III. Wiem, masz wody pod dostatkiem. Lecz gdy myjesz zęby, 

Zakręć kran, byś jej przypadkiem nie lał bez potrzeby. 

Wiedz, że są na świecie kraje, gdzie jest jej za mało. 

Zadbaj, by to, co dostajesz, się nie marnowało. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pali się! - Jan Brzechwa  
Leciała mucha z Łodzi do Zgierza,  

Po drodze patrzy: strażacka wieża,  

Na wieży strażak zasnął i chrapie,  

W dole pod wieżą gapią się gapie.  

Mucha strażaka ugryzła srodze,  

Podskoczył strażak na jednej nodze,  

Spogląda - gapie w dole zebrali się,  
Wkoło rozejrzał się - o, rety! Pali się! 
Pożar widoczny, tak jak na dłoni!  

Złapał za sznurek, na alarm dzwoni:  

„Pożar, panowie! Wstawać, panowie!  

Dom się zapalił na Julianowie!”  

Z łóżek strażacy szybko zerwali się -  
Pali się! Pali się! Pali się! Pali się!  
Burmistrz zobaczył łunę z oddali:  

„Co to się pali? Gdzie to się pali?  

Na Sienkiewicza? Na Kołłątaja?  

Czy też w Alei Pierwszego Maja?  

Może spółdzielnia? Może piekarnia?  

Łuna już całe niebo ogarnia”.  

Wstali strażacy, szybko ubrali się.  
Pali się! Pali się! Pali się! Pali się!  
(…) 

Wreszcie strażacy szybko zebrali się,  
Beczkę zatkali drewnianym czopem,  

Jadą już, jadą, pędzą galopem.  

Przez Sienkiewicza, przez Kołłątaja,  

Prosto w Aleję Pierwszego Maja -  

Już przyjechali, już zatrzymali się:  
Pali się! Pali się! Pali się! Pali się!  
„Co to się pali? Gdzie to się pali?”  

Teren zbadali, ludzi spytali  

I pojechali galopem dalej.  

 „Gdzie to się pali? Może to tam?”  

Jadą i trąbią: tram-tra-ta-tam!  

Jadą Nawrotem, Rybną, Browarną,  
A na Browarnej od dymu czarno,  

Wszyscy czekają na straż pożarną.  
Więc na Browarnej się zatrzymali:  

„Gdzie to się pali?” „Tutaj się pali!”  

Z całej ulicy ludzie zebrali się.  
Pali się! Pali się! Pali się! Pali się!  
Biegną strażacy, rzucają liny,  

Tymi linami ciągną drabiny,  

Włażą do góry, pną się na mury,  

Tną siekierami, aż lecą wióry!  

Czterech strażaków staje przy pompie -  

Zaraz się ogień w wodzie ukąpie.  

To nie przelewki, to nie zabawki!  

Tryska strumieniem woda z sikawki,  

Syczą płomienie, syczą i mokną,  
Tryska strumieniem woda przez okno,  

Już do komina sięga drabina,  

Z okna na ziemię leci pierzyna,  

Za nią poduszki, szafa, komoda,  

W każdej szufladzie komody - woda.  

Kot jest na strychu, w trwodze się miota,  

Biegną strażacy ratować kota.  

Włażą do góry, pną się na mury,  

Tną siekierami, aż lecą wióry,  

Na dół spadają kosze, tobołki,  

Stołki fikają z okien koziołki,  

Jeszcze dwa łóżka, jeszcze dwie ławki,  

A tam się leje woda z sikawki.  

Tak pracowali dzielni strażacy,  

Że ich zalewał pot podczas pracy;  

Jeden z drabiny przy tym się zwalił,  

Drugi czuprynę sobie osmalił,  

Trzeci, na dachu tkwiąc niewygodnie,  

Zawisł na gwoździu i rozdarł spodnie,  

A ci przy pompie w żałosnym stanie  

Wzdychali: „Pomóż, święty Florianie!”  

Tak pracowali, że już po chwili  

Pożar stłumili i ugasili.  

Jeszcze dymiące gdzieniegdzie głownie  

Pozalewali w kwadrans dosłownie,  

Jeszcze sprawdzili wszystkie kominy,  

Zdjęli drabiny, haki i liny,  

Jeszcze postali sobie troszeczkę,  
Załadowali pompę na beczkę,  
Z ludźmi odbyli krótką rozmowę,  
Wreszcie krzyknęli: „Odjazd! Gotowe!”  

Jadą z powrotem, jadą z turkotem,  

Jadą Browarną, Rybną, Nawrotem,  

Jadą i trąbią: tram-tra-ta-tam!  

Ludzie po drodze gapią się z bram,  

Śmieją się do nich dziewczęta z okien  

I każdy dumnym spogląda okiem:  

„Rzadko bywają strażacy tacy,  

Tacy strażacy - to są strażacy,  

Takich strażaków potrzeba nam!”  

Tra-tra-ta-tam! Tra-tra-ta-tam!  

Mucha wracała właśnie do Łodzi;  

Strażak na wieży kichnął. Nie szkodzi.  

Inny strażacy po ciężkiej pracy  

Myją się, czyszczą - jak to strażacy.  

Koń w stajni grzebie nową podkową,  
A beczka błyszczy obręczą nową.  
Mucha spojrzała i odleciała -  

Tak się skończyła historia cała.  

 

 



"Gimnastyka dni tygodnia" Ilona Dziubek  
Gimnastyka – dobra sprawa, 

co dzień wszystkim radość sprawia. 

Gdy niedziela się zaczyna, 

Trening tydzień rozpoczyna. 

W poniedziałek dwa podskoki, 

Wtorek lubi kroki w boki. 

Środa kręci dwa kółeczka, 

No a w czwartek jaskółeczka. 

W piątek szybko dwa przysiady, 

A sobota robi ślady. 

I tak przez tydzień cały, 

Dni tygodnia wciąż szalały. 

 

Piosenka o podróżach 

I.A kiedy już urosną, 
To słowo wszystkim daję, 

Zostanę podróżnikiem 

I zwiedzę wszystkie kraje. 

Ref: Podróże, ach, podróże, 

Te małe i te duże. 

Kochamy, je bo przecież 
Tak wiele uczą nas o świecie. 

II. Polecę do Berlina, 

Odwiedzę tam kuzyna. 

Z Warszawy do Krakowa 

Też będę podróżować. 
Ref: Podróże… 

III. W Afryce lwa zobaczę, 
Pobiegam z żyrafami. 

W Australii spotkam strusia, 

Poskaczę z kangurami. 

Ref: Podróże… 

IV. A kiedy już urosnę 
To słowo wszystkim daję, 

Zostanę podróżnikiem 

I zwiedzę wszystkie kraje. 



Globus - Jan Brzechwa 

W szkole  

Na stole  

Stał globus -  

Wielkości arbuza,  

Aż tu naraz jakiś łobuz  

Nabił mu guza.  

Z tego wynikła  

Historia całkiem niezwykła: 

Siedlce wpadły do Krakowa,  

Kraków zmienił się w jezioro,  

Nowy Targ za San się schował,  

A San urósł w górę sporą. 

Tatry, nagle wywrócone,  

Okazały się w dolinie,  

Wieprz popłynął w inną stronę  
I zawadził aż o Gdynię. 

Tam gdzie wpierw płynęła Wisła,  

Wyskoczyła wielka góra,  

Rzeka Bzura całkiem prysła,  

A powstała góra Bzura. 

Stary Giewont zląkł się wielce  

I przykucnął pod parkanem,  

Każdy myślał, że to Kielce,  

A to było Zakopane. 

Łódź pobiegła pod Opole  

W jakichś bardzo ważnych sprawach -  

Tylko nikt nie wiedział w szkole,  

Gdzie podziała się Warszawa.  

Nie było jej na Śląsku ani w Poznańskiem,  

Ani na Pomorzu, ani pod Gdańskiem,  

Ani na Ziemiach Zachodnich,  

Ani na północ od nich,  

Ani blisko, ani daleko,  

Ani nad żadną rzeką,  
Ani nad żadnym z mórz.  

Po prostu przepadła - i już! 

Trzeba prędzej oddać globus do naprawy,  

Bo nie może Polska istnieć bez Warszawy! 

 

 



„Pstryk” –wiersz Juliana Tuwima. 

Sterczy w ścianie taki pstryczek, 

Mały pstryczek – elektryczek, 

Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, 

To się widno zrobi w mig. 

Bardzo łatwo: 

Pstryk – i światło! 

Pstryknąć potem jeszcze raz – 

Zaraz mrok otoczy nas.  

A jak pstryknąć trzeci raz – 

Znowu dawny świeci blask. 

Taką siłę ma tajemną 

Ten ukryty w ścianie smyk! 

Ciemno – widno, widno – ciemno. 

Któż to jest ten mały pstryk? 

Może świetlik? Może ognik? 

Jak tam dostał się i skąd? 

To nie ognik. To przewodnik, 

Taki drut, a w drucie PRĄD, 

Robisz pstryk i włączasz PRĄD! 

Elektryczny bystry PRRRĄD! 

I skąd światło? 

Właśnie skąd! 

 

 



Żywioły- zagadki 

Szumi w  morzach, 

oceanach, 

pluszcze w rzekach, 

płynie w kranach.(woda) 

 

Tańczy w kominkach, 

piece rozgrzewa, 

syczy, gdy się go 

wodą polewa.(ogień) 

 

Karmi nas jak matka, 

najlepsza na świecie 

.Jaka to planeta, 

na pewno już wiecie.(ziemia) 

 

Choć czasem bywa 

zanieczyszczone , 

bez niego życia 

nie ma i koniec.(powietrze) 

 


