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Krótkie piosenki uczniów IV a - O jakich 

potrzebach dzieci zapominają dorośli? 

 

Czego pragną dzieci? 

Czy tata i mama pamiętają, 

że dzieci uwagi wymagają?  

Czy pamiętają, że sami 

byli dzieciakami? 

Rodzice się często dziećmi nie 

zajmują,  

bo cały czas pracują, pracują, 

pracują. 

Dzieci szybko rosną. 

Rodzice obudźcie się, 

bo  wkrótce tacy sami staniemy się. 

Małgosia Daghman  

 

*** 

Czy rozumiesz Mamo, Tato? 

Czy jest zima, czy lato, 

Muszę się śmiać  

I w piłkę grać. 

Janek Sumara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzenia 

Życzę Wam Mamo, Tato, 

żebyśmy więcej czasu spędzali 

razem, 

żebyśmy do późna rozmawiali, 

żebyśmy w gry planszowe grali, 

żebyśmy na mecze chadzali. 

Jakub Wilczyński 

*** 

 

Cały dzień nudziłam się, 

Bo mam potrzeby swe. 

Proszę mamę, tatę, ale oni 

Mówią: nie! Nie mogę  

Usiąść, bo od razu tańczę i skaczę. 

Karolina Kazimierczak 
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Wspólna zabawa 

Lubię samochodem bawić się, 

Kto dołączyć do mnie chce? 

Iść do parku fajna rzecz, 

Tylko towarzystwo muszę mieć. 

 

Mamo, Tato, proszę Was, 

Już zabawy ze mną nadszedł czas. 

 

Na boisku w piłkę lubię grać, 

Tylko czuję się samotny, 

Gdy przy mnie nie ma Was. 

Na rowerze szybko jeżdżę, 

Ale czegoś brak mi jeszcze. 

 

Mamo, Tato, proszę Was, 

Już zabawy ze mną nadszedł czas. 

Michał Stańczak 

 

Rodzina 

Mamo, Tato, nudzę się. 

Czemu ciągle nie ma Was? 

Dzisiaj znowu jestem sam. 

Ot, Wy w pracy. 

Pam, pam , pam… 

 

O, dziś dom jest pusty, pusty. 

 

I to problem wielki jest! 

Nie siedź w pracy, 

Tylko szybko przyjdź! 

Kto ważniejszy- ja czy praca? 

Pam, pam, pam… 

Damian Łukaszewicz 

 

W dziecięcym świecie 

Hej, hej, hej! 

Czy Wy wiecie, 

Jak trudno żyć w dziecięcym 

świecie? 

Codziennie wstawanie o świcie, 

A Wy  nas nie przytulicie! 

Codziennie prace domowe, 

Zawracacie nimi naszą głowę! 

Hej, hej, hej! 

Czy Wy wiecie, 

Jak trudno żyć w dziecięcym 

świecie? 

Codziennie długo nie ma Was, 

A my chcemy z Wami spędzać czas! 

Codziennie do pracy lecicie,  

Czy już nas nie lubicie? 

Hej, hej, hej… 

Borys Łabędzki 
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Potrzeba młodości 

Skakać, szaleć, jak źrebięta. 

Duży o tym nie pamięta. 

Kiedy dusza w tany rusza, 

Nie zatrzyma duszy tusza. 

Tato, Mamo, trza zrozumieć, 

Młodość musi się wyszumieć. 

Rafał Bałaż 

 

*** 

Każdy lubi z mamą i z tatą bawić 

się, a rodzice zbyt często mówią: 
nie! 

Mówią: Czasu brak, pora spać, a ja 

chciałbym z nimi w piłkę grać. 

Piotr Czech 

 

Piosenka o strachu 

Dorośli zapominają czasami, 

Jak sami się bali wieczorami. 

Gdy za szafą coś trzaśnie 

I światło zgaśnie, 

To nie krzyczcie na dzieci 

I niech słońce Wam zaświeci. 

A gdy wstanie świt, 

Ruszajcie do zabawy w mig. 

Maksymilian Jabłoński 

 

***  

Mamo, Tato, gdy Was nie ma, 

To wciąż myślę o swoich grach. 

Kiedy już się ich doczekam, 

To od lekcji uciekam. 

Wiem, że to denerwuje, 

Ale za to kocham Was. 

Maks Wyszomierski 

 

Piosenka 

Mamo, Mamo, smutno mi jest, 

Bo ignorujesz mnie. 

Wysłałam Ci chyba z milion 
Wiadomości, nie odczytałaś ich. 

Mamo , wróć z pracy, bo boję się:  

Huków, trzasków i pukań ! 

Czuję się jakbyś o mnie zapomniała. 

Amelia Wylot 

 

*** 

Mamo, Tato, usłyszcie mnie! 

Jestem ważniejszy od telewizji czy 

nie? 

Mamo, Tato, pomóżcie mi! 

Tato, Tato, przytul mnie! 

Tato, sprawdź mi pracę domową 

I popraw mi, jeśli mam źle! 

Franciszek Kaup 
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Gdy czytamy piosenki młodych autorów, przypominają się słowa 

Jeremiego Przybory: 

Piosenka jest dobra na wszystko:  

Piosenka na drogę za śliską,  

Piosenka na stopę za niską,  

Piosenka podniesie Ci ją. 

 

Opracowała Dorota Majchrowska 
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KĄCIK  JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

Christmas traditions in UK & USA 

 

Christmas is probably the most popular family holiday in Great Britain. All 

preparations for Christmas are usually complete by 24 December. By this time Christmas 

greeting cards are exchanged and a Christmas tree is decorated. On the Christmas tree 

you can find long, colourful chains and sparkling trinkets. On the top of a Christmas tree 

there is a beautiful, big, yellow star. Under the tree you can find a lot of fantastic 

presents but only if you were good during the whole year.  

Late in the evening people go to church to attend the so-called “midnight mass”. 

When they come home, children hang up Christmas stocking for presents. They believe 

that Santa Clause arrives in a sledge drawn by the reindeers, enters every house through 
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the chimney and gives wonderful presents to children. The most popular reindeer is the 

red-nosed reindeer called Rudolph. All children in Great Britain love Rudolph and sing a 

song about him. 

When the first star appears in the sky the family starts Christmas dinner. The 

most popular course is roast turkey and Christmas pudding. After Christmas dinner the 

whole family gathers together to sing Christmas carols and tell jokes. 

 

Christmas Quiz: 

 

1. Santa Clause arrives in it to children 

2. You can find it under the Christmas tree 

3. One of the most popular course in Great Britain is roast … 

4. It is green and you can decorate it with colourful things – Christmas … 

5. Children hung them up for presents 

6. You put them on the Christmas tree and they are sparkling 

7. These animals draw Santa Clause’ vehicle 

8. People attend it in church in the Christmas evening 

9. He is a person all children love because he gives them presents 

10. The name of a day when you don’t go to school or work 

11. People sing it during Christmas 

12. Another popular course is Christmas … 

13. you can find it on the top of a Christmas tree 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Beata Serafin 
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Świetlicowa zabawa karnawałowa 0b i IIIc 

Uczniowie naszej szkoły , zanim udali się na zimowe ferie, wzięli udział w 

zabawie karnawałowej. 

W ostatnich dniach przed feriami zimowymi odbyły się świetlicowe zabawy 

karnawałowe ,podczas których już po raz kolejny razem mogli bawić się 

uczniowie klas najmłodszych z uczniami ze starszych klas.  Bajecznie 

kolorowe i fantazyjne stroje dzieci ubarwiły świetlicę naszej 

szkoły. Niektórych uczniów z trudnością można było rozpoznać. 

 

Uczniowie z klasy trzeciej, jak i z zerówki, chętnie i gromadnie bawili się 

na oryginalnie udekorowanej różnokolorowymi balonami i serpentynami 

sali. Szkolną zabawę prowadziły: pani Dorota Kurman oraz pani Ewelina 

Wielec- Tomska, które od pierwszych taktów skocznej muzyki zagrzewały 

dzieci do wspólnej zabawy  i  korowodów tanecznych. Atmosfera  była 

fantastyczna, dzieci gremialnie odśpiewywały tegoroczne hity, np. 

"Despacito" czy "Llama in my living room".  

 

Pośród kolorowych świateł dyskotekowej kuli pląsały księżniczki, 

czarodziejki, wojownicy i wojowniczki, piłkarze, bohaterowie kreskówek - 

ludzie-pająki, a nawet sam Batman . Mogliśmy podziwiać też roztańczone 

opiekunki . Nie zabrakło  konkursów  między klasami  oraz karaoke.  

 

Trzeba powiedzieć, że karnawałowa zabawa roztańczyła nawet  

najwstydliwszych uczniów. Chociaż wszyscy uczestnicy doskonale się 

bawili i humor wszystkim dopisywał, to wesołej zabawy nastał kres. 

Kolejny karnawał ponownie za rok!  
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Opracowała p. Ewelina Wielec- Tomska 
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„ Starsi młodszym”- występ taneczny uczniów klasy IIIC dla 

oddziału przedszkolnego. 

W grudniu podczas pobytu na świetlicy uczniowie klasy III C w ramach 

akcji pt. „Starsi młodszym” zaprezentowali młodszym koleżankom i 

kolegom z oddziału przedszkolnego fantastyczny występ taneczny.  

Uczniowie pokazali nie tylko talenty i umiejętności, ale również zarazili 

przedszkolaków dobrym humorem. Wspólne pląsy dały nam sporo radości, 

odprężenia, relaksu i poczucia wspólnoty. 

Bez wątpienia  nie brakowało dobrej atmosfery podczas zabawy - 

życzliwości, otwartości, akceptacji i szacunku dla każdego uczestnika.  

Taniec był dla nas nie tylko doskonałą formą rozrywki i odskocznią od 

szkolnych obowiązków, ale pozwolił nam przełamać bariery związane z 

nieśmiałością. Wspólnie udowodniliśmy, że tańczyć każdy może. Uczniowie 

III C pokazali , że taniec pozwala czerpać radość płynącą z ruchu i 

przebywania w grupie. 
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Opracowała p. Ewelina Wielec - Tomska 
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Czego dobrego mogą się nauczyć wnuki od swoich dziadków? 

Na to pytanie znaleźli odpowiedzi uczniowie 4 c. 

 

Mój dziadek uczy mnie przyrody. Dużo wie na ten temat, gdyż ogląda 

filmy, czyta książki przyrodnicze, wyszukuje informacje o roślinkach i 

zwierzętach. Kiedy idziemy razem do lasu, pokazuje mi gatunki ptaków i 

roślin. Od dziadka mogę również nauczyć się historii, bo przeżył II wojnę 

światową i był świadkiem wielu wydarzeń z przeszłości. 

Radosław Tomkiewicz 

 

Dzięki babci nauczyłem się czytać i polubiłem książki. Moja druga babcia 

była sportowcem , dzięki niej bardzo lubię sport oraz poznałem wiele 

interesujących historii z życia znanych sportowców. 

Bartek Tomkiewicz 

 

Moim zdaniem, babcia i dziadek uczą , jak zachować się w dorosłym życiu. 

Pokazują, co złe, a co dobre. Zawsze są gotowi pomóc i doradzić. Możemy 

zmienić swój charakter na lepszy, gdy weźmiemy przykład z babci, która 

jest dobra i pomocna i z dziadka, który jest surowy, ale opiekuńczy. 

Igor Wardaszko 

 

Dziadkowie sami sporo przeżyli, dlatego mają dużą wiedzę o świecie. 

Mogą doradzić, nauczyć szacunku do innych, przekazać wnukom historię 

rodziny oraz  rodzinne tradycje. Babcia uczy, jak zrobić najlepsze na 

całym świecie pierogi lub przepyszne ciasto miodowe. 

Nina Samborska 
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Dziadkowie często opowiadają o swoim życiu i młodości, w ten sposób 

przekazują  wiedzę, jak wyglądał  świat kilkadziesiąt lat temu.  Poświęcają 

więcej uwagi wnukom i robią z nimi rzeczy, na które rodzicom brakuje 

czasu. Babcia może wprowadzić wnuczęta w tajniki kuchni, a dziadek z 

nimi majsterkować. Pokazują świat z innej perspektywy, uczą pielęgnacji 

roślin, opieki nad zwierzętami, zabierają w ciekawe miejsca. 

Gabrysia Wielgus 

 

Od dziadków uczymy się miłości do swoich bliskich. Chętnie słuchamy ich 

opowieści o tym, co było i jest. Uczymy się od nich manier i w ogóle 

wszystkiego. Dziadkowie są bardzo fajni. 

Janek Piwowarski 

 

Dziadkowie potrafią cierpliwie tłumaczyć skomplikowane zagadnienia takie 

jak: skąd się bierze tęcza, dlaczego pada  śnieg  lub jak grać w szachy. 

Dziadek najlepiej ze wszystkich maluje. Od babci mogę nauczyć  się 

pysznie gotować. Dziadek i babcia są świetni, zawsze mogę na nich liczyć. 

Temuge Tsevegmed  

 

Moja babcia nauczyła mnie robić na drutach szaliczek i komin. W wakacje 

razem z babcią sadziłam rośliny w ogrodzie i codziennie je podlewałam. 

Wspólnie z bratem  przy pomocy babci ugotowaliśmy zupę buraczkową. 

Babcia pokazała mi , jak opiekować się psem i kotem. Po prostu uczy mnie 

wszystkiego. 

Emilka Kosińska 

 

Dzięki dziadkom i ich opowieściom możemy wyciągać wnioski i unikać 

niektórych problemów. Ja na przykład chciałabym dowiedzieć się , jakie 

dawniej były zabawki i jaka muzyka była popularna. 

Marta Szlendak 
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Mój dziadek opowiedział mi wiele ciekawych historii o Cesarstwie 

Rzymskim, ponieważ ma na ten temat dużą wiedzę. Zapoznał mnie ze 

starą zabawą w ciuciubabkę. Babcia uczy mnie, jak zrobić szarlotkę oraz 

poprawnego nakrywania stołu. Uczę się też kultury, bo to ważna rzecz, 

żeby wiedzieć, jak należy się zachować. Moi dziadkowie wiedzą wszystko i 

znają odpowiedź na każde pytanie. 

Janek Kwiatkowski 

 

Dziadkowie uczą cierpliwości, mądrości i zaradności. Są o wiele starsi od 

nas i lepiej wiedzą, jak się zachować w danych sytuacjach, dlatego też 

mogą nam udzielić rad albo pomóc podjąć ważną decyzję. 

Dominika Kozłowska 

 

Dziadkowie pokazują nam , że nawet w starszym wieku można być 

aktywnym. Pomagają  w nauce, żebyśmy wyrośli na mądrych, szczerych 

ludzi. Wszyscy potrzebują takich dziadków. 

Paweł Pawlikowski 

 

Dziadkowie są bardziej cierpliwi niż rodzice. Opowiadają piękne bajki i 

czytają wnukom książki. Uczą dzieci szacunku i zrozumienia dla innych. 

Oskar Vesin 

 

Czego może nauczyć mnie dziadek? 

Tej wiedzy, która jest magiczna. 

I tej wiedzy, która jest śliczna. 

Słuchać i szanować innych, 

A tych, których uważasz za winnych, 

Wysłuchać i przebaczyć, 

By swoje przyszłe dzieci wychować z miłością. 

Taki właśnie dostałam spadek. 
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Tego nauczył mnie dziadek. 

Weronika Bator 

Opracowała p. Dorota Majchrowska 
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