
MARZEC 

 

W kosmosie   Iwona Salach 

 

  W ogromnym, ciemnym kosmosie, 

Krążą różne planety. 

Chciałbym je kiedyś odwiedzić, 

Bo teraz nie mogę niestety. 

Tych planet jest razem dziewięć. 

Pozwólcie, że je wymienię: 

Merkury, Wenus i Ziemia, 

Co dalej? Bo chyba nie wiem. 

Mars, Jowisz, Saturn i Uran 

- Kolejne planety wymieniam. 

Jest jeszcze Neptun i Pluton, 

-aż tyle mam do zwiedzenia. 

Nie wiem czy to możliwe, 

By na nie kiedyś polecieć, 

Lecz wiem, że marzenia o tym 

Najlepsze są na świecie. 

 

 

 

 

 

 



Potwór ekologiczny    Natalia Usenko 

 

Raz potwór na śmietniku żył, 

wybredny niesłychanie. 

Od wschodu słońca 

aż po zmrok 

wciąż chrupał śmiecie niczym smok – 

na podwieczorek, obiad, lunch, 

kolację i śniadanie... 

Miał śliczny przód i cudny tył, 

i uszy miał futrzane. 

By wszędzie porządeczek był, 

pochłaniał śmiecie z całych sił, 

lecz tylko... sortowane! 

Zapamiętacie? 

Jak to szło?... 

Oddzielnie PLASTIK, PAPIER, SZKŁO, 

OBIERKI i OGRYZKI. 

By nam oczyścić ślicznie świat, 

potworek wstrętne śmiecie jadł 

bez łyżki i bez miski! 

Więc skoro już się znalazł ktoś, 

kto nasze brudy zjada, 

chyba zgodzicie się – no nie? – 

że warto posortować je, 

bo wymieszanych dań na stół   

PODAWAĆ NIE WYPADA 

 

 

 

 



Czekam na wiosnę   K. Datkun-Czerniak 

 

Dość mam sanek, 

nart i śniegu. 

Chcę już w piłkę grać! 

Po zielonej trawie biegać, 

w berka sobie grać! 

Dość mam chlapy i roztopów, 

szarych smutnych dni. 

Przybądź wiosno jak najprędzej, 

rozchmurz niebo mi. 

Przynieś kwiaty, promień słonka, 

zieleń liści, ptaków śpiew. 

Niech zadźwięczy pieśń skowronka. 

Przybądź proszę cię 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Duszki 

I. Żyją w lesie małe duszki, 

Które czyszczą leśne dróżki. 

Mają miotły i szufelki 

I do pracy zapał wielki. 

 

Refren: Duszki, duszki 

Duszki leśne 

Wstają co dzień 

Bardzo wcześnie 

I ziewając raz po raz 

zaczynają sprzątać las! 

 

II. Piorą liście, 

myją szyszki 

Aż dokoła wszystko błyszczy. 

Muchomorom piorą groszki 

Bo te duszki to czyścioszki. 

III. Gdy ktoś czasem 

w lesie śmieci 

Zaraz duszek za nim leci, 

Zaraz siada mu na ręce 

Grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej! 

 

 

 



Witaj wiosno 

 

Pierwszy obudził się pierwiosnek 

Potem chochoły spadły z róż. 

Skowronek śpiewem wołał wiosnę, 

żeby na pole przyszła już! 

Refren: Bo zima, bo zima 

każdemu obrzydła! 

Niech słońce jej da pstryczka w nos! 

Niech wiosnę, niech wiosnę 

przyniosą na skrzydłach 

bociek, jaskółka, szpak i kos. 

Złoto błysnęło na leszczynach 

Zapach obudził senny ul. 

Wiosenną orkę chcą zaczynać 

głodne gawrony z pustych pól. 

Refren: Bo zima, bo zima… 

 

 


