
 

 
 

Międzynarodowy Dzień Rodziny obchodzony jest 15 maja.  Święto to ustanowione zostało 

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993, w celu pogłębienia świadomości 

społeczeństwa na temat problemów rodziny. 

 

Z okazji tego święta biblioteka szkolna zachęca wszystkich uczniów do zapoznania się            

z wierszami znanych poetów, które dotyczą właśnie rodziny. 

 

Moja mama – Krzysztof Roguski 
 

Moja mama jest kochana! 

W domu krząta się od rana. 

Kiedy tylko słońce wstanie 

Już szykuje mi śniadanie, 

Później mnie w samochód wsadzi, 

Do przedszkola odprowadzi 

I w policzek buzi da, 

Życząc mi miłego dnia. 

Czasem z pracy późno wraca, 

Bo tak ciężka jest jej praca, 

I zmęczona jest ogromnie, 

Lecz usiądzie tuż koło mnie 

I poczyta na dobranoc, 

Gdy za oknem już ciemna noc. 

Da buziaka czule w czoło 

I uśmiechnie się wesoło, 

Gdy jej powiem, że ją przecież 

Kocham najmocniej na świecie! 

Jeszcze mocno mnie przytuli 

I do snu cicho utuli, 

Kiedy jej buziaka dam... 

Mam najlepszą z wszystkich mam! 

  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/15_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_ONZ
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(socjologia)


Syn i ojciec – Ignacy Krasicki 

 

Każdy wiek ma goryczy, ma swoje przywary, 

Syn się męczył nad książką, stękał ojciec stary. 

Ten nie miał odpoczynku, a tamten swobody: 

Płakał ojciec, że stary, płakał syn, że młody. 

 

Dzień taty – Hanna Niewiadomska 
 

W wielkiej szafie, przed Dniem Taty, 

Pokłóciły się krawaty. 

Który z niech jest najmodniejszy? 

Który z nich jest najładniejszy? 

 

Który tata jutro włoży, 

Aby mu życzenia złożyć. 

Czy niebieski w komputery? 

Czy zielony w piłki cztery? 

 

Może żółty w samochody? 

Czy ten w lasy i ogrody? 

– Wiem! Ten w narty i rowery! 

– Nie! Ten w statki i bandery! 

 

Spierały się między sobą, 

Który z nich ma być ozdobą. 

Który jutro, do kołnierza, 

Tata założyć zamierza. 

 

Nagle mucha wyleciała 

I radośnie zabzyczała: 

– Bzzzyt! – mam pomysł odlotowy! 

Na Dzień Taty – strój galowy! 

 

Zaś do fraka czy surduta, 

Jak świat światem tylko mucha! 

Krawat? – zbyt jest pospolity, 

Lepsze muchy aksamity. 

 

Lecz nasz tata, na Dzień Taty, 

Gdy już dostał od nas kwiaty, 

Zwykłą bluzę wziął z dna szafy 

I przytulił swoje skrzaty. 

 

Nie oglądał się na mody, 

Zabrał nas na duże lody, 

Jego szyję zaś ściskały 

Dzieci, które go kochały. 

 

 



Bo prawdziwi są faceci 

Tylko wtedy, gdy im dzieci, 

Zamiast muchy i krawata 

Tulą szyję, szepcząc – TATA. 

 

 

Dziadek przyjdzie – Maria Konopnicka 
 

Dziadek dzisiaj przyjdzie, 

W wielkim krześle siędzie, 

Śliczne mi powieści 

Opowiadać będzie. 

 

Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło! 

Wy, złote iskierki, sypcie mi się wkoło! 

 

Dziadek dużo widział, 

Dużo ziemi schodził; 

Już sam nie pamięta, 

Kiedy się urodził. 

 

Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło! 

Wy, złote iskierki, sypcie mi się wkoło! 

 

Jak nam dziadek zacznie 

Prawić różne dziwy, 

To świat dawny staje 

Przede mną jak żywy. 

 

Pal mi się, ogieńku! Pal mi się wesoło! 

Wy, złote iskierki, polatujcie wkoło! 

 

 

Braciszek i siostrzyczka – Stanisław Jachowicz 

 
Brat. 
Widzisz, siostruniu, jabłuszko moje? 

Chodź, zjemy sobie oboje. 

Siostra. 
O! dziękuję, moja duszko! 

Cóż ja ci dam za jabłuszko! 

Brat. 
Nic, kochana siostruniu, toby pięknie było, 

Żeby jedno drugiemu koniecznie płaciło! 

Przyjm, kochana Maryniu, przyjmij i jedz śmiało, 

Mnieby samemu nie smakowało. 

Z tobą podzielić tak miło: 

Oby więcej na świecie takich dzieci było! 

 



Moja babcia – Hanna Niewiadomska 
 

Dzisiaj nowoczesna babcia, 

Nie chce chodzić w ciepłych kapciach. 

I w fotelu się nie buja, 

Tylko wciąż po świecie hula. 

 

Samochodem dzieci wiezie, 

Z klocków lego robi wieżę, 

Po drabinie się wdrapuje, 

Alpinistę naśladuje. 

Nie chce robić już na drutach, 

W internecie bajek szuka, 

Wieczorami tańczy sambę 

I wyjada całą mambę. 

Na basenie daje nurka, 

By dogonić płetwonurka, 

Od miesiąca, co niedziela, 

Piłką nożną gole strzela! 

 

Dziadek ręce załamuje: 

- Babciu wracaj! - nawołuje. 

Gdzie jest obiad i skarpety? 

Haftowane gdzie serwety? 

 

Ale babcia, moja babcia, 

Moja babcia wciąż jest młoda. 

Moja babcia, moja babcia, 

Ciągle marzy o przygodach. 

 

Lecz choć skarpet nie ceruje, 

Nie upina z włosów koka, 

To swe wnuki, oraz dziadka, 

Ponad własne życie kocha. 

 

 

Kochani mamy nadzieję, że wiersze Wam się podobały.  

Więcej wierszy dla dzieci o różnej tematyce możecie znaleźć na stronie internetowej: 

wierszykidladzieci.pl 

 

Akcja „ Nauczyciele czytają dzieciom”. 

Informujemy, że na kanale YouTube codziennie o godzinie 18:00 odbywają się spotkania               

z nauczycielami z całej Polski, którzy czytają dzieciom bajki.  

Zachęcamy wszystkich uczniów do odwiedzenia strony internetowej: 
https://www.youtube.com/channel/UCd9M8nQn5KdFw-J7dcJSWzA 

https://www.youtube.com/channel/UCd9M8nQn5KdFw-J7dcJSWzA

