
PROPOZYCJE WIERSZY KONKURSOWYCH

Wiersz „Nasza mama”

Kto się o nas tak troszczy,
Najczulej patrzy na nas?

Kto od złych przygód strzeże?
Nasza kochana mama!

Uczyła nas pierwszych kroków,
Pierwszych słów nas uczyła,

Każdą łzę nam otarła
Mamusia nasza miła.

Ona pierwsza pokazała
Co jest dobre, a co złe.
Ona pierwsza nauczyła,

Jak ubierać się.

Ona zawsze mi wierzyła,
Nawet kiedy było źle.

Ona jedna zawsze będzie
Mimo wszystko kochać mnie.

Jak ci się odwdzięczymy
Za wszystko droga mamo?

Będziemy się starali,
Kochać ciebie tak samo.

Wiersz  „Mój tata”

Gdy napsocę i nabroję siadam w kącie bo się boję.
Tata skarci, pożałuje a mamusia pocałuje.

Choć jestem duży, bez swego taty
bez przerwy wpadałbym w tarapaty.

Kiedy więc przyjdą jakieś kłopoty
od razu tacie oznajmiam o tym.
A wtedy zaraz łatwiej i prościej

uda się wybrnąć z wszelkich trudności.

Ty Tatusiu, dla dzieci kochających
jesteś podporą, przykładem i siłą.

Życzymy Ci dzisiaj, aby szczęścia słońce
zawsze dla Ciebie Tato radością świeciło!

Tato, Tato ukochany,
my życzenia Ci składamy.
Przesyłamy jakby z procy,
sto całusów z całej mocy!



Wiersz „Magiczne słowo – mama”

Mama, czy nie jest to magiczne słowo?
Pomyślisz i już jest przy tobie, tuląc

i całując cię czule w czoło.
Bardzo się troszczy o twoje zdrowie
i gdy jest przy tobie, nikt złego słowa

na ciebie nie powie.

Czuwa nad tobą nawet w nocy,
by złe sny nie miały nad tobą mocy.

Czy jesteś duży, czy jesteś mały,
zawsze o pomoc możesz

zwrócić się do mamy.

I wystarczy, że słowo magiczne wypowiesz,
jak bardzo kocha cię mama, zaraz się dowiesz.

Bo weźmie cię w ramiona,
Przytuli do piersi i w kolejce po szczęście

Możecie stanąć pierwsi.

Mamusia jest jak słonko.
Uśmiecha się do mnie co rano.

Dziś przyjdę do niej z laurką
I powiem: „Kocham Cię Mamo”!

Wiersz „Święto Taty”

Dziś jak tylko z łóżka wstałam
zaraz tatę uściskałam!

Uściskałam z całej siły i wrzasnęłam:
TATO miły! Nos do góry! Uszy też!
Dziś jest ŚWIĘTO TATY, wiesz?

Każdy TATA je obchodzi,
ty też obchodź! Co ci szkodzi?

A jeśli nie dasz rady
zjeść tej całej czekolady,
tortu, lodów i piernika –

znajdziesz we mnie pomocnika!

Wiersz „Dla mojego taty”

Tato – dobrze mieć Ciebie.
Tyś jak obłoczek i księżyc na niebie
Jesteś pomocny nie tylko w domu
Wiesz co potrzebne kiedy i komu

Ty wiesz jak można wszystko naprawić
Jak i gdzie z nami pograć i się pobawić.



Dzisiaj pragnę Tobie podziękować
Za to że jesteś, kwiaty ofiarować.

Bez Ciebie i mamy nie byłoby mnie
Najdroższy tato – Kocham Cię

WIERSZ:    Kto się o nas tak troszczy?

Najczulej patrzy na nas?
Kto od złych przygód strzeże?

Nasza kochana mama.

Uczyła pierwszych kroków
Pierwszych słów nas uczyła

Każdą łzę nam otarła
Mamusia nasza miła.

Jak ci się odwdzięczymy
Za wszystko droga mamo?

Będziemy się starali
Kochać ciebie tak samo.

WIERSZ:     Mam laseczkę czarodziejską

Usiądź mamo na tapczanie
I nic nie mów, patrz i czekaj
A zobaczysz, co się stanie

Stuknę laską, powiem szeptem:
,,Niech się stanie czar dla mamy”

Już z podłogi w górę rosną
Kolorowe tulipany

Stuknę w szafę. Drzwi się same
Otwierają po cichutku
I już z szafy wyskakuje

Pięć wesołych krasnoludków

I zrywają tulipany
I przy tobie stają wkoło
Każdy bukiet ci podaje

A ty śmiejesz się wesoło

A ty śmiejesz się i dziwisz
- Tak się tylko w bajce dzieje
-To dla ciebie bajka mamo

Jestem przecież czarodziejem



WIERSZ:    Do czego służy tata?

Na przykład do prania
Kiedy za dużo pracy

Miewa w domu mama

Do trzepania dywanów
Jazdy odkurzaczem

Do chodzenia z dziećmi
Na lody, na spacer

Do wbijania haczyków
W twardy beton ściany

Kiedy nową szafkę
Lub obraz wieszamy

Do strugania, gdy złamie się
Twardy ołówek

Do wkładania do mojej
Skarbonki  złotówek

A kiedy się gazetą
Jak tarczą zasłania
Przynoszę kolorową
Książkę do czytania

I razem wędrujemy
Do ostatniej strony
Do tego służy tatuś
Dobrze oswojony


