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„Wiersz o kotku” 

Jedzie kotek na wakacje, 

Bierze mamę na wakacje. 

Jedzie w góry zwiedzać szlaki, 

Obserwować piękne ptaki. 

Widział orła i sokoła, 

który latał dookoła. 

Wrócił kotek uśmiechnięty, 

Pełen luzu, uśmiechnięty. 

Autor: Olek Król 

 

Idzie żyrafa po mieście, 

Szuka swych dzieci w agreście. 

Szkraby z ZOO pouciekały, 

Bo o Afryce fantazjowały. 

Hen daleko za Saharą, 

Gdzie sawanna wielka rośnie, 

Jest przedszkole dla żyrafek 



Pod wielkim drzewem z wiszących agrafek. 

Autor: Piotruś Jerzy Gralec 

Gdzie jest Pani Wiosna, 

Piękna i radosna? 

Może ją Pani Zima 

W piwnicy trzyma? 

Ale Wiosna jest spryciarzem, 

uciekła korytarzem, 

Pewnie się ukryła, 

Na skrzydłach motyla. 

Autor: Marcelinka 

 

 

Siedziała Meliska na drewnianym płotku, 

Co ty tam robisz, mój mały kotku? 

Siedzę i czekam, patrzę, obserwuję, 

Czy dziś jakiegoś ptaszka upoluję? 

Autor: Hania Krauze 

 

 



„Kot” 

Takie ma oczy, 

Takie ma wąsy, 

Taki ma nos. 

Pazurkami drapie 

I myszy łapie, 

Wchodzi na płot, 

I nazywa się kot. 

Autor: Miłosz 

 

„Skaczący króliczek” 

Skakał króliczek na trawce, 

Obserwował fruwające latawce. 

Usiadł sobie przy różyczce 

I nagle usłyszał skrzypce. 

To żuczek na nich grał, 

bo wenę twórczą miał. 

Autor: Zosia 

 

 



 

 

Była sobie wróżka, chciała znaleźć dom, 

Leciała i leciała, spotkała kwiatek, 

Ze zmęczenia zasnęła. 

Jak się obudziła postanowiła znów poszukać domu 

Ale inny niż kwiatek. 

Leciała, leciała 

Napotkała zamek taki piękny. 

Mieszkała tam królowa z córkami swoimi. 

Postanowiła wejść odważnie i zapytać, jak się nazywają 

Weszła do środka. 

Zauważyła piękny tron i królową z córkami 

Królowa zobaczyła wróżkę i odpowiedziała. 

Jak coś się zepsuje lub połamie to swoją różdżką naprawisz to 

Wróżka znalazła dom. 

Autor: Hania Przybysz 

 

 

 



 „Wiosenne harce” 

Był sobie kotek na polance, 

Który uwielbiał wiosenne harce. 

Skakał i bawił się wesoło, 

Ganiał się z myszkami wokoło. 

Tak się zmęczył, że się położył, 

A swój pyszczek na łapkach złożył. 

Autor: Basia. 

 

Dziękujemy za napisanie z dziećmi takich pięknych wierszyków. 

 

 


