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Wiersze i piosenki 
 

Pokaż mi swój domek 
                                            Helena Bechlerowa 

 
 

W  małym domku pod kasztanem mieszka Hania, miś i Janek. 

Miś co rano łapką stuka, budzi w budzie pieska Puka. 

Puk tu obok ma swój domek, a w tym domku suchą słomę. 

Ładna moja buda nowa! Janek z drewna ją zbudował! 

A gdzie ma swój dom cielaczek co za krówką biega, skacze? 

Mu, cielątko muczy, mu, ja w oborze mieszkam tu. 

Nad okienkiem, tuż przy ścianie jaskółeczka ma mieszkanie. 

Jaskółeczek małych sześć woła w gniazdku : Mamo, jeść! 

A na strychu, koło worka jest dom myszki, mała norka. 

Niech no przyjdzie kot polować, już się myszka w norce schowa. 

Pod jabłonką dom wesoły. To ul – tu mieszkają pszczoły. 

Pod jabłonką gwar i szum i brzęk głośny bzum, bzum, bzum. 

Idzie ślimak wśród poziomek. Mój ślimaku, gdzie masz domek? 

Na to ślimak : Popatrz, proszę, ja swój dom ze sobą noszę. 

Jest kotlinka ponad miedzą – tam zające cicho siedzą. 

Tam trzech synów swoich chowa szara mama zającowa. 

W starej sośnie na polanie wiewióreczka ma mieszkanie. 

Niech na dworze wicher dmucha, moja dziupla ciepła, sucha. 

W górach tam gdzie las świerkowy mieszka miś. Miś nie pluszowy. 

Żywy miś śpi w ciepłym mchu i przez sen mruczy : Mruuuuuuu… 



Sześć parasoli 
Anna Łada - Grodziska 

  
Kiedy deszcz na dworze pada, 

to w szatni stoi kolorowych parasoli gromada. 

Ten pierwszy w esy-floresy - to parasol Teresy. 

Drugi - czerwony w kółka - to parasol Jurka. 

Trzeci - beżowy w kropki - to parasol Dorotki. 

Czwarty - żółty w kwiatki - to parasol Beatki. 

Piąty - w ciapki zielony - to parasol Ilony. 

Szósty - niebieski w kratkę  

- wybrał sobie Małgorzatkę. 

Z Małgorzatką chodzi wszędzie. 

Z Małgorzatką chodzi wszędzie  

i czeka, aż deszcz będzie. 

 

                                Katechizm polskiego dziecka 
                                           sł. Władysław Bełza 
 

– Kto ty jesteś?                   - Polak mały. 

– Jaki znak twój?                - Orzeł biały. 

– Gdzie ty mieszkasz?        - Między swemi. 

– W jakim kraju?                - W polskiej ziemi. 

– Czem ta ziemia?              - Mą Ojczyzną. 

– Czem zdobytą?                - Krwią i blizną. 

– Czy ją kochasz?               - Kocham szczerze. 

– A w co wierzysz?             - W Polskę wierzę. 

– Coś ty dla niej?                - Wdzięczne dziecię. 

– Coś jej winien?                - Oddać życie. 

 

 

 

 

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA 

 

Miś pluszowy, miś kudłaty, 

biały, czarny lub łaciaty. 

Wszystkie misie my kochamy, 

bo ich święto dzisiaj mamy. 



 

DESZCZYK 

 

Deszczyk pada, deszczyk pada 

Wieje, wieje wiatr. 

Deszczyk pada, deszczyk pada 

Wieje, wieje wiatr. 

Błyskawica! Grzmot! 

 Błyskawica! Grzmot! 

I już tęcza do nas śmieje się. 

  

 

 


