
                                        

Kochane Dzieci! Proponujemy Wam poznanie bliżej sylwetek słynnych 

poetów. Zapoznajcie się bliżej z ich Wierszami oraz innymi atrakcjami, które 

dla Was przygotowałyśmy 😉 

 

 

 

                             Jan Brzechwa- Wiersze dla dzieci- Elżbieta Wąchadło 

Jan Brzechwa, właściwie nazywał się Jan Wiktor Lesman, (ur. 15 sierpnia 1898 r. w 

Żmerynce na Ukrainie, a zm. 2 lipca 1966 r. w Warszawie). Był to polski poeta pochodzenia 

żydowskiego, autor znanych bajek i wierszy dla dzieci, satyrycznych tekstów dla dorosłych, a 

także tłumacz literatury rosyjskiej. Jako ochotnik uczestniczył w latach 1920–1921 w wojnie 

polsko-bolszewickiej, za co został odznaczony. Z zawodu był adwokatem. Jako adwokat i ekspert w 

dziedzinie prawa autorskiego był współzałożycielem Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. 

    .     

                                                                           Zdjęcia  -  źródło: clipart 

 

 Oto kilka dzieł ( wierszy ) wielkiego poety, do których udostępniamy Wam linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=94HprbR8RWQ 

„Kaczka dziwaczka” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/15_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1898
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBmerynka
https://pl.wikipedia.org/wiki/2_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1966
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bajka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Satyra
https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umacz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_rosyjska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adwokat
https://www.youtube.com/watch?v=94HprbR8RWQ


https://www.youtube.com/watch?v=OxbsXECQ5TE&list=PLovpfRqq7UMa4Mlb-

T4VuCXNoo3yJP7hZ&index=6 

„Dzik jest dziki ” 

https://www.youtube.com/watch?v=B18ZaUTg6UY&list=PLovpfRqq7UMa4Mlb-

T4VuCXNoo3yJP7hZ&index=12 

„Psie smutki ” 

https://www.youtube.com/watch?v=noSEYnSG478&list=PLovpfRqq7UMa4Mlb-

T4VuCXNoo3yJP7hZ&index=14 

„Na wyspach Bergamutach” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_ECELn4O_s  

 Piosenka – „Na wyspach Bergamutach ” 

https://www.youtube.com/watch?v=44dL91Z-v-I 

„Kwoka” 

https://www.youtube.com/watch?v=WKIeWFvynwE 

„Entliczek Pentliczek ”  

https://www.youtube.com/watch?v=0DEBomKMtHA 

„ Tydzień ” 

https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8 

„ Na straganie” 

Jesteśmy przekonane,  że spodobały się Wam wiersze tego wielkiego poety 
oraz piosenka   
„ Na wyspach Bergamutach ”. 
 
Na koniec kilka zagadek dla Was: 
1.Gdzie mieszkała kaczka dziwaczka? 
2.Jaki był dzik z wiersza J. Brzechwy? 
3. Jakie zwierzątka miały zmartwienia w wierszu „ Psie smutki ”?  
4.Jakie zwierzęta występują w wierszu „ Na wyspach Bergamutach ”? 
5.Czy kwoka z wiersza J. Brzechwy była dobrze wychowana ? 
6.O jakim stoliczku jest mowa w wierszu „ Entliczek Pentliczek ”? 
7.W wierszu pt.  „ Tydzień ” zginął jeden dzień tygodnia. Czy potraficie  powiedzieć, który? 

https://www.youtube.com/watch?v=OxbsXECQ5TE&list=PLovpfRqq7UMa4Mlb-T4VuCXNoo3yJP7hZ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=OxbsXECQ5TE&list=PLovpfRqq7UMa4Mlb-T4VuCXNoo3yJP7hZ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=B18ZaUTg6UY&list=PLovpfRqq7UMa4Mlb-T4VuCXNoo3yJP7hZ&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=B18ZaUTg6UY&list=PLovpfRqq7UMa4Mlb-T4VuCXNoo3yJP7hZ&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=noSEYnSG478&list=PLovpfRqq7UMa4Mlb-T4VuCXNoo3yJP7hZ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=noSEYnSG478&list=PLovpfRqq7UMa4Mlb-T4VuCXNoo3yJP7hZ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=o_ECELn4O_s
https://www.youtube.com/watch?v=44dL91Z-v-I
https://www.youtube.com/watch?v=WKIeWFvynwE
https://www.youtube.com/watch?v=0DEBomKMtHA
https://www.youtube.com/watch?v=2t-cslxPlV8


8.W jakiej potrawie zostały ugotowane warzywa z wiersza „ Na straganie” ? 
 
 
Proponujemy Wam jeszcze wykolorowanie dwóch obrazków, przedstawiających bohaterkę 
wiersza „ Kaczka dziwaczka ”. 
 
 
                          
 

 

              

 

 

 

 



 

 

 



    

 

 



 

 

Aleksander Fredro – K. Pietryszko 

 

 

 

Zapewne znacie jego wiersz  

pt.: ,,Paweł i Gaweł” ?  

Jeśli nie, poznajcie go lub 

przypomnijcie sobie:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

,,Paweł i Gaweł” 

Paweł i Gaweł w jednym stali domu, 

Paweł na górze, a Gaweł na dole; 

Paweł, spokojny, nie wadził nikomu, 

Gaweł najdziksze wymyślał swawole. 

Ciągle polował po swoim pokoju: 

To pies, to zając - między stoły, stołki 

Gonił, uciekał, wywracał koziołki, 

Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju. 

Znosił to Paweł, nareszcie nie może; 

Schodzi do Gawła i prosi w pokorze: 

Ten poczciwy, starszy Pan to Aleksander Fredro. 

Źródło: Wikipedia 
Źródło: https://epodreczniki.pl/a/jak-

dobrze-miec-sasiada/DIWUwyk4Z 

https://epodreczniki.pl/a/jak-dobrze-miec-sasiada/DIWUwyk4Z
https://epodreczniki.pl/a/jak-dobrze-miec-sasiada/DIWUwyk4Z


- Zmiłuj się waćpan, poluj ciszej nieco, 

Bo mi na górze szyby z okien lecą. – 

A na to Gaweł: - Wolnoć, Tomku, 

W swoim domku. - 

Cóż byłe mówić? Paweł ani pisnął, 

Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. 

Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, 

A tu z powały coś mu na nos kapie. 

Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. 

Sztuk! puki - Zamknięto. Spogląda przez dziurę 

I widzi... Cóż tam? cały pokój w wodzie, 

A Paweł z wędką miedzi na komodzie. 

- Co waćpan robisz? - Ryby sobie łowię. 

- Ależ, mośpanie, mnie kapie po głowie! 

A Paweł na to: - Wolnoć, Tomku, 

W swoim domku. - 

Z tej to powiastki moral w tym sposobie: 

Jak ty komu, tak on tobie. 

 Poproście bliską osobę o przeczytanie wiersza, albo zajrzyjcie tutaj i obejrzyjcie filmik:  

https://www.youtube.com/watch?v=VcbXKO3tOgE 

Zabawny, prawda?  

Mam nadzieję, że uśmiechnęliście się oglądając go? ☺  

 

 Innym, znanym wierszem Aleksandra Fredro jest ,,Małpa w kąpieli”.  

  

Tekst wiersza:  

 

 

Źródło: 

https://czasdzieci.pl/czytanki/id,134ef

4-aleksander_fredro_malpa.html 

https://www.youtube.com/watch?v=VcbXKO3tOgE
https://czasdzieci.pl/czytanki/id,134ef4-aleksander_fredro_malpa.html
https://czasdzieci.pl/czytanki/id,134ef4-aleksander_fredro_malpa.html


 

 

,,Małpa w kąpieli” 

Rada małpa, że się śmieli, 

Kiedy mogła udać człeka, 

Widząc panią raz w kąpieli, 

Wlazła pod stół - cicho czeka. 

Pani wyszła, drzwi zamknęła; 

Małpa figlarz - nuż do dzieła! 

Wziąwszy pański czepek ranny, 

Prześcieradło 

I zwierciadło - 

 

Szust! Do wanny. 

Dalej kurki kręcić żwawo! 

W lewo, w prawo, 

Z dołu, z góry, 

Aż się ukrop puścił z rury. 

Ciepło - miło - niebo - raj! 

Małpa myśli: "W to mi graj!" 

Hajże! - kozły, nurki, zwroty, 

Figle, psoty, 

Aż się wody pod nią mącą! 

Ale ciepła coś za wiele... 

Trochę nadto... Ba, gorąco!... 

Fraszka! - Małpa nie cielę, 

Sobie poradzi: 

Skąd ukrop ciecze, 

Tam palec wsadzi. 

"Aj! Gwałtu! Piecze!" 

Nie ma co czekać, 

Trzeba uciekać! 

Małpa w nogi 

Ukrop za nią - tuż, tuż w tropy, 

Aż po progi. 

Tu nie żarty - parzy stopy... 

Dalej w okno... Brzęk! Uciekła! 

Że tylko palce popiekła, 

Nader szczęśliwa. - 

Tak to zwykle w życiu bywa. 

 

I znowu: poproście bliską osobę o przeczytanie wiersza, albo zajrzyjcie tutaj i obejrzyjcie filmik:  

https://www.youtube.com/watch?v=qrnXh8WtTtw 

https://www.youtube.com/watch?v=qrnXh8WtTtw


I jak Wam się podobają wiersze Aleksandra Fredro? ☺  

                                        

 

Władysław Bełza – Ewelina Dudek 

 

 

 

Ur. 17 października 1847 w Warszawie, zm. 29 

stycznia 1913 we Lwowie – polski poeta 

neoromantyczny, piszący w duchu patriotycznym, 

nazywany piewcą polskości. Publicysta, animator życia 

kulturalnego, oświatowego i prasowego, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/17_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/1847
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1913
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyzm


współzałożyciel polskiej organizacji oświatowej Macierz 

Polska. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Be%C5%82za  

 

A oto jego piękny wiersz : 

 

 

 

 

Źródło: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/60505,IPN-wezmie-udzial-w-akcji-Cala-Polska-

czyta-dzieciom-Kielce-29-pazdziernika.html 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Macierz_Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Macierz_Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Be%C5%82za
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/60505,IPN-wezmie-udzial-w-akcji-Cala-Polska-czyta-dzieciom-Kielce-29-pazdziernika.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/60505,IPN-wezmie-udzial-w-akcji-Cala-Polska-czyta-dzieciom-Kielce-29-pazdziernika.html


Kim też ja będę? 

Nieraz, gdy sobie 

W kątku usiądę, 

To myślę o tym, 

Kim też ja będę? 

 

Trudno się zawsze, 

Trzymać mamusi, 

Bo każdy człowiek, 

Sobą być musi. 

 

Więc może będę 

Dzielnym ułanem, 

Lub w cichej wiosce, 

Skromnym kapłanem. 

 

Może też inną 

Pójdę kolejką: 

Będę malarzem, 

Jak nasz Matejko. 

 

A może sobie 

I to zdobędę, 

Że ziemię ojców 

Uprawiać będę. 

 

Lecz jakimkolwiek, 

Iść będę szlakiem: 

Zawsze zostanę, 

Dobrym Polakiem! 

Źródło: 
https://poezja.org/wz/Be%C5%82za_W%C5%82adys%C5%82aw/22770/Kim_te%C5%BC_ja_b%C4%9

9d%C4%99 

https://poezja.org/wz/Be%C5%82za_W%C5%82adys%C5%82aw/22770/Kim_te%C5%BC_ja_b%C4%99d%C4%99
https://poezja.org/wz/Be%C5%82za_W%C5%82adys%C5%82aw/22770/Kim_te%C5%BC_ja_b%C4%99d%C4%99


Alicja Nowak -Wilk 

Maria Konopnicka 

 

 

 

Najwybitniejsza poetka okresu realizmu, nowelistka, pisarka dla dzieci, krytyczka, 

publicystka, tłumaczka. Urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach, zmarła 8 października 

1910 roku we Lwowie. 

 

Źródło Wikipedia 

 

Maria Konopnicka- napisała piękne wiersze dla najmłodszych. W swoich wierszykach 

odkrywa przed dziećmi świat wiejskiej przyrody, lasy, w których żyją dzikie zwierzęta. 

Dzieci za sprawą jej wierszy spotykają bociana, jaskółki, żaby, zające, poznają uroki czterech 

pór roku oraz piękno otaczającej przyrody. Wierszyki Marii Konopnickiej pamięta się przez 

całe życie, a gdy na świecie pojawią się własne dzieci, czyta się im jej twórczość z 

przyjemnością. 

Maria Konopnicka tworzyła swoje wiersze dla dzieci na przełomie XIX i XX. Dlatego w jej 

wierszykach niekiedy znajdują są słowa, które obecnie wyszły już z użycia. Podczas 

słuchania wierszy dzieci często zadają pytania o znaczenie nieznanych im słów. Pomimo tego 

wiersze Marii Konopnickiej nie tracą na aktualności, zarówno dzieci jak i rodzice bardzo je 

lubią. 

źródło-http://wierszykidladzieci.pl/wierszykikonopnickiej.php  

 



Czy jesteście ciekawi, co słonko widziało podczas pracowitego dnia na 

bezchmurnym niebie. Posłuchajcie wierszyka ,doskonałego na każdy słoneczny 

dzień. Zapraszam! 

 

Cały dzionek słonko 

Po niebie chodziło; 

Czego nie widziało! 

Na co nie patrzyło! 

Widziało nasz domek, 

Jak się budzi rankiem, 

Jak Magda na pole 

Niesie mleko dzbankiem… 

Jak Wojtek wyciąga 

Ze studni żurawia, 

Jak się mały Janek 

Z Wiernusiem zabawia… 

Widziało, jak owczarz 

Pędzi owce siwe, 

Jak Antek karemu 

Rozczesuje grzywę… 

Widziało gołąbki, 

Jak na dach nasz lecą 

I trzepią w skrzydełka, 

I pod zorzę świecą. 

Widziało, jak Zosia 

Z kluczykami chodzi, 

Jak liźnie śmietany, 

Choć się to nie godzi… 

Widziało, jak Kuba 

Pługiem w polu orze, 

Jak wołki pogania, 

Żeby było zboże… 

Widziało pod lasem, 

Jak się pasą krowy, 

Jak tam pokrzykuje 

Nasz ciołeczek płowy… 



Widziało, jak Kasia 

Biały ser ogrzewa, 

Jak Stach konie poi, 

A gwiżdże, a śpiewa… 

Widziało, jak wszyscy 

Po pracy zasiedli 

I z misy głębokiej 

Łyżkami barszcz jedli. 

 

źródło-http://wiersze.juniora.pl/konopnicka/konopnicka_c02.html  

 

Zachęcam do posłuchania wierszy Marii Konopnickiej linki podane poniżej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zF-m6prdq6g do posłuchania - Stefek burczymucha 

https://www.youtube.com/watch?v=Se5C3_TYB9A do posłuchania wiersz- Na jagody            

 

 źródło-youtube 

 

Dla chętnych malowanka: 

https://www.youtube.com/watch?v=zF-m6prdq6g
https://www.youtube.com/watch?v=Se5C3_TYB9A


                                             
źródło Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Julian Tuwim /M. Toczyńska Ożóg/ 

 

 

Julian Tuwim to kolejny po Janie Brzechwie poeta, którego wiersze stanowią klasykę polskiej 

literatury dziecięcej. Zamieściłyśmy wierszyki najbardziej cenione i lubiane przez dzieci. Poezja 

Tuwima to klasyczne wierszyki do poczytania i świetna zabawa dla najmłodszych czytelników. Jest 

napisana językiem dowcipnym, utwory przedstawiają jakiś fragment rzeczywistości, wiele 

 z wierszyków ma ukryty morał lub przesłanie. 

Posłuchajcie wierszyków Tuwima w wykonaniu znanych polskich aktorów: 

„Ptasie radio”: https://www.youtube.com/watch?v=8NUtcExBcFQ 

„Okulary”: https://www.youtube.com/watch?v=mInnMNk5KHA 

„Lokomotywa”: https://www.youtube.com/watch?v=sp-hXpPD4BU 

„Rzepka”: https://www.youtube.com/watch?v=5plViZHNPzY 

 

Zagadki: 

• Co zgubił pan Hilary ? - okulary  

•  Kto zasadził rzepkę w ogrodzie ? – dziadek 

• Co spływało z lokomotywy? –tłusta oliwa 

• Jak zakończyła się ptasia audycja? – kłótnią wszystkich ptaków 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8NUtcExBcFQ
https://www.youtube.com/watch?v=mInnMNk5KHA
https://www.youtube.com/watch?v=sp-hXpPD4BU
https://www.youtube.com/watch?v=5plViZHNPzY


 

Kolorowanka: 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/julian-tuwim-lokomotywa/ możecie wydrukować lub 

pomalować on line 

 

 

Życzymy Wszystkim naszym podopiecznym miłych chwil z poezją polską 😉 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/julian-tuwim-lokomotywa/

