
 

Wiersz „W zagrodzie” 
Bożena Forma 

Wstawać wszyscy wstawać, 
dzionek się zaczyna. 

Słoneczko już świeci 

to dobra nowina. 

 

Gospodyni Magda 

z łóżka wyskakuje. 

Krząta się po domu, 

czasu nie marnuje. 

 

Już czekają kury, 

kaczki i perliczki. 

Kogut, kilka gęsi, 

indor i indyczki. 

 

Gospodyni w wiadrach, 

czystą wodę niesie. 

Ptactwu sypie karmę, 
głodne wszystkie przecież. 

 

Wypuszcza z obory 

krowę i barana, 

niech na łące trawę 
skubią już od rana. 

Jak to gospodyni 

dba o swą zagrodę, 
zawsze bardzo chętnie 

pokazać wam mogę. 

 

 

 

 

 



Wiersz „Jajko” 

Jan Brzechwa 

Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury. 

Kura wyłazi ze skóry, 

Prosi, błaga, namawia: – Bądź głupsze! 

Lecz co można poradzić, kiedy się ktoś uprze? 

Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze, 

A ono powiada, że jest kacze. 

Kura prosi serdecznie i szczerze: 

– Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże. 

A ono właśnie się trzęsie 

I mówi, że jest gęsie. 

Kura do niego zwraca się z nauką, 

Że jajka łatwo się tłuką, 

A ono powiada, że to bajka, 

Bo w wapnie trzyma się jajka. 

Kura czule namawia: – Chodź, to cię wysiedzę. 

A ono ucieka za miedzę, 

Kładzie się na grządkę pustą 

I oświadcza, że będzie kapustą. 

Kura powiada: – Nie chodź na ulicę, 

Bo zrobią z ciebie jajecznicę. 

A jajko na to najbezczelniej: 

– Na ulicy nie ma patelni. 

Kura mówi: – Ostrożnie! To gorąca woda! 

A jajko na to: – Zimna woda! Szkoda! 

Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą 

I ugotowało się na twardo. 



 

 

Opowiadanie „Co było pierwsze?” 
Grzegorz Kasdepke 

Na Kurzym Uniwersytecie od rana panowało niesamowite zamieszanie. 

Zwłaszcza dwuletnie nioski robiły masę hałasu. Gdakały, przepychając się i 
dziobiąc. Jedna usiadła nawet na żyrandolu – a wszystko po to, by lepiej słyszeć 
profesora Koko, który lada moment miał rozpocząć wykład na temat: „Co było 

pierwsze – jajko czy kura?”. 

– Oczywiście, że jajko! – krzyczały siedzące w drugim końcu sali jajka. Bardzo 

przeżywały swój pierwszy dzień na uniwersytecie. 

– Ko – koleżanki, słyszałyście?! – wrzasnęła jakaś oburzona kwoka. – 

Ledwośmy zniosły tych smarkaczy, a już nam pyskują! 
Ale zanim inne nioski zdążyły wyrazić swe oburzenie, profesor Koko chrząknął 
– i tak właśnie  zaczął się wykład. 

– Jajko czy kura?… – mówił monotonnym głosem, drapiąc się w zamyśleniu po 

dziobie. – Oto jest pytanie… się kury! 

– Ale to kury znoszą jajka! – zagdakała jedna z kur, a wszystkie inne narobiły 

takiego hałasu, że aż ta, która siedziała na żyrandolu, spadła profesorowi na 

głowę. 
– Czy mogłaby pani ze mnie zejść? – zapytał uprzejmie profesor Koko. 

Okazało się jednak, że kura nie może, bo właśnie zniosła jajko – i teraz 

chciałaby je szybko wysiedzieć. 
– No i co, no i co?! – triumfowały kury. – Samo to jajo się chyba nie zniosło?! 

Jajka popatrywały na siebie z wyraźnym zakłopotaniem – i już, już miały 

przyznać kurom rację, gdy naraz spod nioski siedzącej na głowie profesora 

wygramoliło się pisklę. 
– Czy mogłaby pani bawić się z dzieckiem gdzie indziej? – zapytał uprzejmie 

profesor Koko. 

Nikt go jednak nie słyszał; jajka śmiały się i klaskały, a kury gdakały 

wniebogłosy. I tak skończył się wykład na temat: „Co było pierwsze – jajko czy 

kura?”. 

– Na następnych zajęciach pomówimy o czymś mniej skomplikowanym – 

obiecał profesor Koko, choć nikt go nie słuchał. – Na przykład – jak zbudować 
kosmiczną rakietę… 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Nasze zasady” –rymowanki 

Anny Urszuli Kamińskiej. 

Słucham pani 

Panią w przedszkolu wszyscy lubimy. 

Z nią się bawimy, jej się radzimy. 

Świetnie nas uczy, jest taka mądra. 

Warto jej słuchać dla swego dobra! 

Czekam na swoją kolej 

Gdy przed kolegę ktoś się przepycha, 

to w końcu kłótnia z tego wynika. 

Ja zawsze czekam na swoją kolej, 

bo z kolegami w zgodzie żyć wolę! 

Sprzątam po zabawie 

Choć bawili się od rana, 

cała sala posprzątana. 

Teraz tu posiedzieć miło.  

Brawo, dzieci! Warto było! 

Pomagam innym 

Kiedy koledze coś idzie źle, 

to, jeśli mogę, pomóc mu chcę. 

Zawsze tak robię, to nic wielkiego. 

On mi pomoże też w razie czego! 

 

 

 



 

Piosenka „Grzeczne słówka” 
sł. Agnieszka Galica, muz. Danuta i Karol Jagiełłowie 

1. Już od taty i od mamy, 

te trzy słowa dobrze znamy, 

które bardzo ważne są dla wszystkich z nas. 

Te magiczne słowa trzy, 

pewnie znasz je także ty, 

używajcie ich na co dzień, proszę was. 

Ref.: Przepraszam, proszę, dziękuję, 

to zwykle w życiu skutkuje, 

niech dobre więc wychowanie, 

na zawsze z tobą zostanie. (bis) 

2. Ludzie dobrze wychowani, 

tak mówiła nasza pani, 

i to prawda, sprawdziliśmy, wierzcie mi, 

te trzy słowa dobrze znają 

i ich ciągle używają, 

więc nie zapominaj o nich także ty. 

Ref.: Przepraszam, proszę, dziękuję… 

3. Przestaliśmy już być mali, 

więc będziemy nauczali, 

jak używać tych magicznych, pięknych słów. 

Aby świat był dużo lepszy, 

ludzie stali się grzeczniejsi, 

by obyczaj ten zagościł u nas znów. 

Ref.: Przepraszam, proszę, dziękuję… 

 

 



Wiersz „Mali strażnicy przyrody” 

autor nieznany 

Dziś ekologia modne słowo, 

Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 

Jej strażnikami się ogłaszamy, 

od dziś przyrodzie my pomagamy! 

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, 

Musisz takiemu uwagę zwrócić. 

Nie można przecież bezkarnie śmiecić, 

To wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 

Nie wolno łamać gałęzi drzew,  

Bo piękny płynie z nich ptasi śpiew. 

A kiedy bocian wróci z podróży 

Gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył. 

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, 

Po co jej dzieci mają się smucić. 

Niech barwny motyl siada na kwiatach, 

Żyje tak krótko, niech wolny lata. 

A zimą nakarm głodne ptaki, 

Sikorki, wróble, wrony, szpaki. 

Powieś na drzewie karmnik mały, 

będą ci wiosną za to śpiewały. 

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali 

Uczyć będziemy tego wandali. 

Matka natura nam wynagrodzi, 

Jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie. 

 

 



Piosenka - Nasza planeta 

  

1. Nasza planeta wzywa nas,  

Na Ziemi misję zacząć czas.  

Wołamy głośno S.O.S.  

Pomoc potrzebna Ziemi jest.  

Ref. Trzeba nam zieleni,  

Czystej atmosfery,  

Segregacji śmieci, 

 Pomogą w tym dzieci. 

2.  Ekologiczna misja trwa,  

Sadzimy drzewa gdzie się da. 

 Wołamy głośno S.O.S.  

 Pomoc potrzebna Ziemi jest. 

Ref. Trzeba nam zieleni, 

 Czystej atmosfery,  

Segregacji śmieci,  

Pomogą w tym dzieci. (2x) 


