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Temat:  Poeci o dzieciach. 

 

Z okazji Dnia Dziecka proponuję siąść wygodnie przed monitorem. Dziś nie ma zadań do wykonania, 

tylko są wiersze do poczytania. 

   
 

Dnia czerwca pierwszego 
dzieckiem można nazwać każdego! 

 

 
 

Dzieci – słońce i radość. 
Dzieci – najdroższy skarb. 

 
                                                            K. I. Gałczyński 

 

 
 

Czy wy wiecie, czy wy wiecie, 
Ile dzieci jest na świecie? 
Kto by to policzyć mógł 
Tyle serc, i rąk, i nóg? 
A choć dzieci jest tak dużo, 
Wszystkie wspólnej sprawie służą, 
Wszystkie pragną, pragną z całych sił, 
Żeby świat szczęśliwy był. 

 
J. Brzechwa 



 
 

A jeżeli masz dziecko, najszczęśliwszy z ludzi, 
Które jest jako ptaszek i motyl, i kwiat – 
Spójrz w oczy twego dziecka... W sercu ci się zbudzi 
Radość, której nie zaćmi najsmutniejszy świat... 

 
Jest podłość i jest rozpacz, i troska, i żal... 
Są złe siły dokoła i jest moc zdradziecka, 
Co więdnąć każe kwiatom, ptaki pędzi w dal... 
Moc tę zwycięża jedno tylko: uśmiech dziecka... 

 
                                                                                      Uśmiech dziecka - J. Ejsmond  
 
 
 

 
 

 
Czerwcowa pogoda 
poziomką pachnąca 
wiąże dziś dziewczynkom 
kokardy 
ze słońca. 
Chłopcom 
złote żagle 
napina na chmurze, 
zaprasza w dalekie, 



podniebne podróże. 
I biegnie z bukietem 
przez ogromny świat — 
dla każdego dziecka 
niesie 
jeden kwiat. 

 
Dla każdego dziecka – D. Gellnerowa 

 
 

 

 

Wszystkie dzieci 
na całym świecie 
są takie same — 
lubią skakać na jednej nodze 
i lubią zanudzać mamę. 
 
Wszystkie dzieci 
na całym świecie 
śpiewają wesołe piosenki 
i byle kamyk, 
i byle szkiełko 
biorą jak skarb 
do ręki. 
 
Podobno dzieci 
na całym świecie 
bywają niegrzeczne czasem, 
lecz to nie u nas, 
nie w naszym mieście — 
to gdzieś za górą, za lasem. 

 
Dzieci – D.  Gellnerowa 

 



 

 

Czego życzyć Dzieciom w Dniu Dziecka: 
czarnych kotów na białych przypieckach, 

burych kotów - 
a może i białych... 

byle były 
i byle mruczały. 

 
Życzę także Wam niskich okien 

ze słonecznym, zielonym widokiem 
a nad oknem - gałęzi kasztana 

żeby kos miał gdzie śpiewać od rana. 
 

Życzę rzeki i piasku przy rzece 
na wspaniałe, piaskowe fortece. 
I poziomek w leśnych kotlinach 

drzew, na które dobrze się wspinać. 
 

Życzę także wam koca, nie-koca, 
który sny Wam przynosi po nocach 
taki koc spełnia wszystkie życzenia: 

to się w okręt, to w wyspę przemienia... 
bywa też latającym dywanem 

by się znowu stać kocem nad ranem. 
 

I co jeszcze? 
Już chyba niewiele: 

śmiechu w domu 
i lodów w niedzielę 

i przyjaciół najlepszych na świecie 
i wszystkiego, wszystkiego, co chcecie. 

Czego wam życzyć – M.  Terlikowska 



 
 

Jest taki zwyczaj już od stuleci, 
że ludziom dorosłym 

życzy się zwykle pociechy z dzieci. 
—  Pociechy z córki! Pociechy z syna! — 

życzymy tacie przy imieninach. 
Mama dostaje piękne laurki: 

—  Pociechy z syna! Pociechy z córki! 
 

Dziadkom się życzy pociechy z wnucząt, 
nauczycielom — z tych, których uczą. 

Jak Polska długa, hasło w kraj leci: 
—  Pociechy z dzieci! Pociechy z dzieci! 
Trafia to hasło pod wszystkie strzechy. 

A dzieciom, to nikt nigdy nie życzy 
z dorosłych pociechy...  

 
Życzenia – W.  Chotomska 

 

 
 

 

 

 



Przysłowia o dzieciach 

Dzieci najlepsze, gdy śpią. 

Kto ma dziatki, ma i wydatki. 

Dziatki podrosły, chatkę rozniosły. 

Dzieci rosną dla świata, nie dla rodziców. 

Dzieci i długi rosną jak grzyby po deszczu. 

Po dzieciach poznajemy, że się starzejemy. 

Dzieci mają płacz i śmiech w jednej torebce. 

Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci – duży kłopot. 

Dzieci i kobiety, fiołki oraz bławatki – wszystko to kwiatki. 

 

 

 
 

 
 



 
Taki dzień jest tylko raz w roku: roześmiany, pachnący latem. 

Niech się mnoży wiele, wiele razy i uśmiecha jak słońce pyzate! 
 

 
 
 
 

 


