
„Dzieci piszą dla dzieci” 



IDĘ DO SZKOŁY 

Codziennie rano idę do szkoły, 

Czeka tam na mnie przyjaciel wesoły. 

Razem na przerwach się bawimy, 

A na lekcjach nigdy nie broimy, 

Tylko dobrze się uczymy. 

  

Nie wybiegamy z sali, kiedy lekcja trwa, 

A na przerwach każdy z nas  pomysł na zabawę ma. 

Bawimy się w berka albo w kolory 

I mamy wtedy świetne humory. 
 



HISTORIA O ELFIE ZGUBKU 

 Podczas Mikołajek Święty Mikołaj miał dużo pracy. Musiał rozdać prezenty dzieciom z całego świata. 

Bardzo się spieszył  i dlatego się poślizgnął. Złamał nogę tak bardzo, że nie mógł wstać. Poprosił swoje elfy by 

zaniosły prezenty dzieciom.  

 Pracowitka musiała zanieść prezent Zosi. Kreduś miał zanieść prezent Brunowi. Ołówek daruje prezent 

Arkowi. Prezencik miał przekazać prezent Oli. Ręczniczek musi zanieść prezent Asi. A Zgubek zaniesie prezent 

Przemkowi. Wszyscy wyruszyli w podróż…. Nadeszła pora Zgubka, który wszedł do komina i nagle krzyknął: 

-Gdzie mój prezent?! 

Tak głośno zawołał, że Przemek i jego siostra Mirka z koleżanką Mają się obudzili. Zgubek rzucił wszystko na ziemię  

i uciekł. Gdy wrócił powiedział elfom, że wszystko poszło dobrze, a dzieci nawet nie drgnęły. Wrócili do Świętego  

Mikołaja, ale gdy go zobaczyli zorientowali się, że jest zły. 

- Elfy, możecie iść, ale niech Zgubek zostanie – rzekł Mikołaj. 

- Masz przechlapane, chociaż nie wiem co zrobiłeś – szepnął do Zgubka jeden z elfów. 

Święty Mikołaj powiedział: 

- Zgubku, wcale nie złamałem nogi, chciałem sprawdzić jak sobie poradzicie. Śledziłem was i udawałem, że dzieci się 

obudziły, zebrałem twoje rzeczy i dałem prezenty dzieciom. 

 Po wszystkim Zgubek wrócił na swoje miejsce i już nigdy niczego nie zapomniał. Zgubek od teraz 

nazywa się Obowiązik. 



Śmieszne księżniczki 

  

My księżniczki mamy zamek, 

A w nim komnaty pełne lalek. 

Nie boimy się smoczycy, 

Bo ona tylko groźnie ryczy 

Królewicz nas niestety nie wyzwoli, 

Bo go bardzo ząbek boli. 

 

  

  

 

 

 

 

  

Pomocne dzieci 

 

Raźne pomocnice zawsze w gotowości 

Pomagają mamie, tacie, bratu , siostrze 
i kuzynce 

I przyjaciele też mogą na nie liczyć. 

  

Kiedy źle ci i smutno 

To pomocnice pomogą i pocieszą cię. 

Gdy zrobisz ranę na kolanie, 

Zaprowadzą cię do pielęgniarki. 

Pozdrawiają cię i uśmiechają się 

W każdy czas są obok ciebie. 

 



WILK, TYGRYS I  LISA 

  

 Lisa pewnego dnia poszła do lasu. Spotkała tam wilka. Wzięła go do siebie. 

Później wybrała się na safari . Kiedy szła przez las, nagle z drzewa spadło lwiątko. 

Kilka dni później dziewczynka wróciła do domu z małym zwierzątkiem. 

 Lisa nadała im imiona: Błyskawica i Lion. Gdy ich nakarmiła, poszła z nimi 

do weterynarza. Lekarz ich zbadał dokładnie. Okazało się  że nic im nie dolega. Wrócili 

więc do domu. Lisa położyła się spać. Ledwie zasnęła, usłyszała ryk. Zerwała się z łóżka 

i pobiegła zobaczyć, co się dzieje. Okazało się, że zwierzaki tak mocno chrapały. 

Zaśmiała się i poszła znowu spać. 

 Rano, kiedy wstała, zobaczyła, że zwierzaków nie ma. Zasmuciła się. Ubrała 

się i poszła do ogrodu. Zobaczyła swoich futrzanych przyjaciół na kocu. Wszystko 

dobrze się skończyło. 

 



PRZYJAŹŃ 

  

 Zobaczyłam pewnego dnia, że moja koleżanka Ola jest smutna. 

Zapytałam co się stało, ale Ola milczała. Po jakimś  czasie wreszcie zdradziła 

mi co się stało. Powiedziała, że koleżanki się z niej śmieją. Wstydziła się o 

tym powiedzieć innym. 

Następnego dnia dziewczyny przeprosiły Olę za swoje zachowanie. Od teraz 

jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. 

 

 

JESIEŃ  

 Ja jesienią jestem odporna dlatego, że dużo biegam oraz dużo jeżdżę 

na rowerze. Mam tatę, który umie jeździć na jednym kole, a moja mama dużo 

chodzi na spacery i dużo biega. Moja siostra mówi, że jesień jest fajna. Fajnie, 

że podczas tej pory roku mam urodziny i moja siostra również ponieważ 

jesteśmy bliźniaczkami. 

 
 




