
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, 22.03.2021 r. 



„STWORKI  Z POLSKIEJ ŁĄKI” 

 

CZY WY WIECIE? CZY WY WIECIE? 

ILE STWORZEŃ JEST NA ŚWIECIE? 

FRUWAJĄCE I SKACZĄCE, 

ZNAJDIESZ CAŁE ICH TYSIĄCE. 

 

ZAMIESZKUJĄ KRAJ NASZ CAŁY 

BO TO DLA NICH RAJ WSPANIAŁY.  

 

DAJ MI RĘKĘ, CHODŹ NA ŁĄKĘ, 

A POKAŻĘ CI BIEDRONKĘ 

SIEDMIOKROPKA NASZA MIŁA 

STRÓJ SWÓJ W GROSZKI OZDOBIŁA. 

CZERWONIUTKA JEJ SUKIENKA 

JEST SŁODZIUTKA JAK WISIENKA. 

 

BĄDŹ CICHUTKO, KUCNIJ NISKO 

A ZOBACZYSZ TEŻ  MROWISKO. 

W NIM MIESZKAŃCÓW JEST BEZ LIKU, 

LUBIĄ CHODZIĆW RÓWNYM SZYKU. 

 

ŁĄKA TO TEŻ KWIATÓW PĄKI, 

NA NICH PSZCZÓŁKI I PAJĄKI. 

PRACOWITE TO ISTOTKI. 

ROBIĄMIODEK BARDZO SŁODKI. 

 

TYLKO W POLSCE CUDA TAKIE 

ŻABA SKACZE ZA ROBAKIEM. 

A GDY WEJDZIESZ W GĘSTE KRZAKI 

SPŁOSZYSZ ŁOSIA ORAZ PTAKI. 



 

CHODŹ, DAJ NURA W TRAW GĘSTWINĘ, 

PODEJRZYMY PAJĘCZĄ RODZINĘ. 

LECZ BĄDŹ CICHO, NIE HAŁASUJ 

DAJ SZARAKOM SPOKÓJ. 

ONE LUBIĄ BRYKAĆ NOCĄ, 

GDY NA NIEBIE GWIAZDY MIGOCĄ. 

 

SPÓRZ, TAM W DALI …CZY TO BRĄZOWA RAKIETA? 

NIE, TO TYLKO KOPIEC NASZEGO PRZYJACIELA KRETA. 

 

MRÓWKI, ŻUCZKI CZY BIEDRONKI, 

PTASZKI, PSZCZÓŁKI CZY PAJĄKI, 

TO NIE WSZYSTKIE,LECZ GARŚC MAŁA 

STWORKÓW, KTÓRE NAM NATURA DAŁA. 

 

Hanna Klimaszewska,  

„Pszczółki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Covidova zima”  

Gdy od rana słonko świeci 

wszystkie cieszą się dzieci. 

To nic, że śnieży zima biała, 

która drogi wszystkie zasypała. 

Pani w kiosku z mrozu już zdębiała, 

bo się za lekko ubrała. 

Covidowa mroźna zima, 

bardzo długo w tym roku trzyma. 

Kulę toczą dzieci 

i już bałwanek się cieszy. 

Z górki jeżdżą na pazurki 

i ich igloo jest różowe, 

za to aniołki białe i śniegowe. 

Dziewczyny mają radosne miny, 

Bo idą już na Nikusia marcowe urodziny. 

Pomimo groźnego wirusa, 

zimowa przyroda robi nam radosnego psikusa :-)  

 

Julia Rowińska, „Pszczółki”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Przyroda i ja” 

Choć mam dziś dopiero pięć lat, 

To bardzo lubię z rodzeństwem poznawać świat. 

Najmilsze serduszkom naszym, 

Są Podlasia – uroki i czar: dla oczu i uszu dziecięcych – kolorowy raj. 

Widziałem już łosia, żubra i jeża, 

To wszystko tam, gdzie jest sławna Białowieża. 

Przez lornetkę dostrzegłem: cietrzewia, głuszca i był też dudek, 

Ale to taki barwny odludek. 

Marzę, aby zobaczyć trójpalczastego dzięcioła, 

Choć to wielki jest kręcioła, 

Który stukaniem w drzewo robaczki zaprasza, 

I zabawę maluszków  ogłasza. 

Przyroda wciąż do mnie woła: „usłysz!”, „rozejrzyj się dookoła!”. 

Lecz trudno dziś o czystą wodę i powietrze. 

Centymetr po centymetrze, 

Człowiek  pochłania to, 

co najlepsze do życia: 

Przyrodę, nie do 

powtórnego nabycia. 

Więc cieszmy się 

każdego dnia, bo polska 

natura dużo miłości 

człowiekowi da. 

Idziemy więc razem, 

trzymając się za ręce, 

A przy tym raduje się 

nasze serce, 

Kiedy w mieście tyle łąk 

kwietnych 

I brzęczących pszczółek 

nad nimi, tak 

niedyskretnych. 

Kacper Zajkowski, „Motylki” 

 



Opowiadanie 

Dawno, dawno temu żyła sobie rodzina. Rodzina miała małą córkę. Córka poszła 

na podwórko i do domu koleżanki. Razem poszły do lasu. Na jednym z drzew 

zobaczyła sowę, potem zobaczyły dzięcioła. Jak wracały do domu spotkały małe 

liski i zobaczyły jeszcze kotki. Zaniosły kotki do schroniska, bo nie miały domu. 

 

Jan Mucha, „Żabki” 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Lato nad Biebrzą” 

 

To było lato. Słoneczko mocno świeciło. Na niebie płynęły chmurki. Razem z moją 

rodziną wybraliśmy się na spacer nad rzekę Biebrzę. 

Na zielonej łączce widziałem  bociany i żabkę. Na drzewach siedziały ptaszki i 

pięknie śpiewały. Kiedy dotarliśmy na brzeg Biebrzy zauważyłem pływające rybki. 

W oddali było słychać zbliżającą się burzę. Musieliśmy szybko wracać do domu. 

Niebo nagle pociemniało, wiatr zaczął mocniej wiać, a na horyzoncie pojawiła się 

kolorowa tęcza. 

 

Tomasz Dębowski, „Pszczółki” 

 

 

 

 



„Księżniczka z lasu” 

 

W lesie pomiędzy drzewami 

Ukrywa się Kopciuszek z innymi Księżniczkami. 

Dbają o las i przyrodę, 

oraz o czystą wodę. 

Nie wyrzucaj do lasu śmieci, 

bo gniew Księżniczek Cię  oszpeci. 

Zimą  dokarmiaj ptaki i inne małe zwierzaki. 

Gdy się pięknie przyrodą zaopiekujesz, 

to na pewno nie pożałujesz. 

Wiosną pięknie Ci odpłaci 

i kwiatami Cię wzbogaci. 

 

Maja Rowińska, „Motylki” 

 

 



„Polska Przyroda” 

 

„Zima właśnie mija, idzie Pani Wiosna, 

Przyroda się budzi, pora jest radosna, 

Zieleni się trawa, liście wyrastają, 

Już wszystkie zwierzęta lepsze czasy mają. 

Ptaki śpiewają radosne piosenki, 

Po lesie biegają wiewiórki i sarenki. 

Bardzo kocham nasz piękny kraj, 

bo przyroda tu, to niczym raj. 

Można się wybrać w góry, łąki lub lasy, 

Trzeba mieć tylko porządne zapasy. 

Można tam spędzić cały dzień 

Bo jest co podziwiać, oj jest! 

Stado jeleni lub dzików to widok normalny, 

Nie bądź tylko kolego zbyt bardzo nachalny. 

Nie płosz ich i nie drażnij, 

Bądź w lesie uważny!” 

Kuba Borys, „Pszczółki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opowiadanie 

 

Dawno, dawno temu żyła pewna dziewczynka, która miała rodziców.   

Pewnego razu wyszła na podwórko i zobaczyła liski. Liski biegały polesie. Zobaczyła 

wiewiórkę, która je żołędzie. Dziewczynka miała pluszaka, który był podobny do 

wiewiórki. Po drodze kiedy szła do domu widziała piękne kwiaty. Zerwała kwiaty, 

zrobiła z nich bukiet i zaniosła dla rodziców. Rodzice się ucieszyli na jej widok i 

podziękowali za kwiatki.  

Nadeszła noc i wszyscy poszli spać. Wiewiórka  do swojej dziupli, liski do norki, a 

rodzina do łóżek.  

 

Hanna Mucha, „Pszczółki” 

 

 

 

 



Opowiadanie 

 

Dawno, dawno temu pewna dziewczynka miała rodziców. Była w domu i jadła 

podwieczorek. Po podwieczorku wyszła na dwór. 

Zobaczyła piękne słońce. Wzięła z domu sanki i poszła trochę  pojeździć na 

sankach. Na górce zobaczyła swoją koleżankę Anię. Wróciła do domu z koleżanką i 

wzięły łyżwy. Poszły na lodowisko. Tata w tym czasie był na nartach, a mama w 

tym czasie robiła obiad. Koleżanka poszła do domu po łyżwach. 

Nadeszła noc i wszyscy poszli spać. 

 

Hanna Mucha i Hanna Klimaszewska, „Pszczółki” 

 

 

 

 

 



Opowiadanie 

 

Dawno, dawno temu żył sobie dziadek. Poszedł  na ryby i wyłowił rybę. Zbierał 

kamyki, jeszcze złoto. Miał kilof, poszedł na zbieranie złota. I znalazł kopalnię i 

milion diaksów. I jeszcze dalej kopał i wpadł do dziury. I miał na szczęście dynamit 

i wysadził skałę i wlazł w takim pasie co się przypina. i Koniec 

 

Kamil Chilkiewicz, „Pszczółki 

 

 

 

 

 

 



Opowiadanie 

 

Dawno, dawno temu była sobie rodzinka Asi. Największy to był tata, a średnia to 

była mama. I były siostry. Najstarsza to była Julia, a trochę starsza to była Zuzia, 

a najmłodsza to byłą Asia. 

Było sobie piękne lato i ptaszki śpiewały. Był sobie wielki dom i właśnie tego domku 

szukali. 

 

Joanna Andrejuk, „Pszczółki” 

 

 

 

 

 

 

  



Wiersz 

 

Każdy chłopiec mały 

Lubi bawić się na dworze. 

Lubi wychodzić z mamą 

na spacery do lasu. 

Sprząta w lesie śmieci. 

 

Franciszek Dobkowski, „Pszczółki” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opowiadanie „Rodzinny spacer” 

 

Cała rodziną poszliśmy na spacer. I był złoty motylek. I kolorowa tęcza. 

 

Aleksandra Drobotko, „Pszczółki” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



„Przyroda Polska i Ja” 

 

Przyroda polska i ja 

Lubię ją podziwiać, gdy 

z rodzicami zwiedzam nasz kraj 

 

Suwalszczyzna to moja mała ojczyzna 

Tu mnie wita ptaków śpiew i szum drzew 

Tu jeziora Wigry i rzeka Hańcza są 

tu spokojnie płynie czas 

 

Bieszczady są daleko stąd 

Lubię wracać na żółty szlak 

Tu się wspinam na Tarnicę 

i podziwiam piękno polskich gór 

 

Morze Bałtyckie jest takie ogromne 

Tu podziwiam morskie fale 

Tu buduję domki z piasku 

Tu wiatr porywa mój samolot 

 

Kazimierz Dolny, to miasto nad Wisłą 

Tu biegałem po Korzennym Wąwozie 

Tu spacerowałem po bulwarach 

I zachód słońca z Góry Trzech Krzyży podziwiałem 

 

Przyroda polska i ja 

Lubię ją podziwiać, gdy 

Z rodzicami zwiedzam nasz kraj.  

 

Aleksander Rułkowski, ,,Pszczółki” 



Wiersz ,,Wiosna” 

 

Jaki piękny jest ten świat, 

Wokół drzewa, ptaki, kwiat. 

I mały miś wychodzi z lasu, 

Nie robiąc przy tym hałasu.  

Skacze wesoło mała wiewióreczka 

Z drzewa na drzewo, jak ruda piłeczka. 

Wiosna, wiosna! – przyszłą Wiosna 

Ciepła, wytęskniona i radosna. 

 

Izabela Kurzawska, ,,Pszczółki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opowiadanie 

 

Dawno, dawno temu była sobie dziewczynka, która była w malusieńkim domku. 

Padał deszcz, znikł. No i tęcza była. I rosną sobie kwiatuszki. I świeciło sobie słonko 

po tęczy. 

Dziewczynka sobie poszła do domu i poleżała. I później wstała i sobie pooglądała 

telewizor.  

 

Maria Krukowska, ,,Pszczółki” 

 

 

 

 

 

 

  



Opowiadanie 

 

Żył sobie dziadek w starym domku i babcia też. Coś robili. Dziadek ziemię łopatą 

kopał, a babcia robiła ziemniaki. I babcia i dziadek robili coś dla mamy i dla taty. I 

to tyle. 

 

Olaf Górski, ,,Pszczółki” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Wiersz 

 

Świeci słonko piękne, radosne. 

Kwitnie leszczyna i będzie wiosna. 

Białe główki przebiśniegów mówią, że już koniec śniegu. 

Nad łąką lecą żurawie kluczem, pewnie i boćki niedługo wrócą. 

Będzie zielono kwitła łąka, pewnie usłyszę też śpiew skowronka. 

W moim przedszkolu piękne żonkile codziennie śmieją się do mnie mile. 

Dzieci wesołe mają miny, bo coraz cieplej i koniec zimy. 

Wszyscy się cieszą: dorośli i dzieci, gdy ptak zaśpiewa i słońce świeci. 

 

Mateusz Jabłonowski, ,,Pszczółki” 

 



 

Zosia Jankowska, ,,Biedronki” 

 

 

Wiersz  

 

Zima, zima, sroga zima, wcale nie jest taka zła. 

Zimą śnieżek, sanki, bałwan i zabawa na sto dwa. 

Zimą nosek mam czerwony i w paluszki zimno też. 

Lecz na mrozku wybawiony, odporność mam jak zwierz. 

Biegam, skaczę, śnieżki łapię. 

Rzucam, turlam, zjeżdżam hen … 

I powietrze łapię w płuca, bo zimą czysty jest tlen. 

I wnet wiosna zapukała, zniknął bałwan, łyżwy, lód. 

Ona stała w kwiatach cała i co widzę? 

NOWYCH ZABAW W BRÓD! 

Igor Chomicz, ,,Pszczółki” 



Wiersz 

 

Nadchodzi wiosna, cieszą się dzieci, niedługo bocian do nas przyleci. 

Pierwiosnki cieszą niebieskim kwiatem, a przebiśniegi bielą rabaty. 

Główki żonkili witają nas, każdemu w przedszkolu umilą czas. 

Coraz mocniej grzeje słonko. Dzień dobry pszczółko i biedronko! 

Tosia i Iga wołają wnet, że usłyszały ptasi śpiew. 

Będą kaczeńce i przylaszczki, będą na trawie wesołe igraszki! 

 

Antosia Czaplińska, ,,Żabki” 

 

 

 

 

 



,,Letni spacer na łące” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pewnego dnia byłam z rodzicami i siostrą na spacerze. Chodziliśmy po lesie, aż 

doszliśmy na skraj łąki. Świeciło piękne słońce i wiał delikatny, ciepły wiaterek. 

W pewnym momencie spojrzałam na kwiatek, na którym siedział motylek. Miał on 

żółty tułów i niebieskie skrzydła w pomarańczowo-różowe kropki.Sedział na 

kwiatku i machał do słoneczka. Chciałam go jak najlepiej zobaczyć, żeby zrobić mu 

zdjęcie. Próbowałam podejść do niego jak njabliżej. Po cichutku stąpałam, żeby go 

nie przestraszyć. Nagle on popatrzył na mnie i powiedział: ,,Hej, jak się masz?”  

Przestraszyłam się trochę, bo przecież motyle nie rozmawiają. Nieśmiało 

odpowiedziałam: ,,Cześć, mam się dobrze, a Ty?” Motyl mi odpowiedział: ,,Jestem 

trochę smutny. Nikt nie chce się ze mną bawić. Byłem u pszczół, ale one są zajęte 

pracą. Zbierają nektar z bardzo ładnych kwiatów i przynoszą go do swego ula. 

Dzięki temu przetrwają zimę. Polecałem więc do mrówek, ale one też są zajęte pracą. 

Zbierają piasek i gałązki, żeby zbudować ciepły i przytulny domek dla siebie. Dzięki 

temu one też przetrwają zimę. Także siedzę sobie sam i trochę się nudzę”. 

Wtedy spostrzegłam, że na moim ramieniu usiadła biedronka. Miała czerwone 

skrzydełka w czarne kropki. Pomyślałam, że skoro motyl mnie rozumie, to może i 



biedronka mnie rozumie. Zapytałam ją: ,,Cześć biedronko, nie chciałabyś pobawić 

się z tym pięknym motylem?” Biedronka skinęła głową, podleciała do motyla, 

dotknęła go lekko skrzydełkiem i krzyknęła: ,,berek!” i wszyscy w trójkę ruszyliśmy 

biegać i latać po łące. Zabawa była świetna. 

Zuzanna Wejkowska, ,,Sowy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


