
Oto pytania  (Oliwia Słupczewska) 
Oto pytanie: - Kto lubi czytanie? 
- Kto do domu prędko wraca? 
- I zatrzymuje się? 
-A co na to tata? 
 
Kiedy śnieg spadnie? 
Co się kiedyś stanie? 
Kiedy noc zapadnie, 
Gdy prowadzę sanie? 
 
Słońce mocno świeci, 
Wiatr z daleka wieje, 
Przyprowadza liście, 
Bo zastaje jesień. 
 
Wiatr jest bardzo silny, 
Coraz mocniej wieje, 
Przyprowadza liście, 
Bo zastaje jesień. 
 
Kot Młot  (Maja Cieślik) 
Pewien Młot wskoczył na płot. 
Na przywitanie zjadł śniadanie. 
Poszedł spać. 
A gdy się obudził, zaczął się nudzić. 
Ale ten Młot, to nie był młot, 
Tylko piękny kot. 
 
(Kornelia Żbik) 
Kiedyś byłam taka mała, 
Teraz jestem taka stara. 
Chodzę z laską dzień i noc. 
Jak mi zimno, tulę koc. 
 

(Igor Korczyk) 
Wpadła żaba do jeziora, 
Leży teraz bardzo chora. 
Leki musi wziąć bidulka, 
Powiedziała doktor Ulka. 
 
Moja siostra to Martynka. 
Bardzo ładna z niej dziewczynka. 
Często w domu łobuzuje, 
W końcu wszystko nam popsuje. 
 
Nasza fantazja (Zuzia Braun) 
Poszliśmy za mur 
I znaleźliśmy duży wór. 
Pokazaliśmy wór pieskowi, a on 
marzy, 
A akurat mama popcorn praży. 
Później zjedliśmy złe steki 
I musieliśmy brać leki. 
 
Rycerze (Alicja Kosowska) 
W królestwie jest dużo wieży, 
A przy każdej wieży, 
Leży sześciu rycerzy. 
Każdy swoją tarczę ma 
I śpiewają: Tra la la. 
 
(Piotr Lis) 
Jeden, dwa, jeden, dwa, 
W lesie z drzewa lecą drwa. 
To dzik ostrzy swoje kły, 
Bo jest dzisiaj bardzo zły. 
 
 
 



(Błażej Waś) 
 
Idę do domu, 
Nie mówię nikomu. 
Lubię być sam 
I wtedy gram. 
To jest oczywiście moja fantazja! 
Zawsze są rodzice, 
Którzy wyznaczają mi granice. 
Wtedy nie mogę grać, 
Tylko lekcje odrabiać. 
 
Kot biedaczek (Maja Wątroba) 
 
Kot skakał po płocie 
I łapał motylki w locie. 
Lecz potem przyszła noc 
I kot biedaczek schował się pod koc. 
 
 
Moje pieski (Patrycja 
Wachałowska) 
 
Mam u siebie pieski dwa, 
Każdy swoją miskę ma. 
Skaczą razem raz, dwa, trzy. 
Do zabawy chodź i ty. 
Nikt nie skacze tak jak one, 
Moje pieski są szalone. 
 
 
 
 
 

Świnki morskie (Weronika 
Sterczyńska) 
 
Mam dwie świnki. Są łaciate, 
Biało-rude i kudłate. 
Rano lubią jeść sałatę, 
A wieczorem pić herbatę. 
Jedna świnka to chudzinka, 
Druga świnka to grubasek, 
Że aż musi nosić pasek. 


