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„...bez cudownych Rodziców 

świat nie byłby taki sam.” 

[Julita Zastawna] 

Dzieci są przyszłością narodu, dzieci są radością rodziców. 

Przecież to właśnie Mama i Tata są dla nich najważniejsi, Mama 

śpiewa kołysanki, ociera łzy, tuli, a Tata - bawi się, uczy jazdy na 

rowerze, gry w piłkę.... 

Jednak dzieci nie są własnością rodziców! Z dnia na dzień 

stają się bardziej samodzielne, inne, niepowtarzalne, oryginalne... 

Ale zawsze kochają swoich Rodziców! Kochają ‘za’, może ‘wbrew’, 

czasem ‘mimo’ lub ‘po prostu’ i ‘bez powodu’BEZWARUNKOWO. 

I zwykle każde dziecko czy duże, czy małe bez zastanowienia 

stwierdza: Cudownych rodziców mam! 

Swoją miłość wyrażają różnie: gestem, czynem, słowem. 

Rymując lub używając prostych słów, może dosłownie, może za 

pomocą przenośni... bardziej lub mniej wyszukanych. 

 

Niniejszy tomik to zbiór wybranych wierszy, które napłynęły 

na międzyszkolny konkurs CUDOWNYCH RODZICÓW MAM.                        

Poczytajmy, jak dzieci kochają swoich rodziców... 

Wkładka zawiera wyróżnione rysunki przedszkolaków...... 

 

Danuta Kozłowska 

Płoty, czerwiec 2012 

 

Jakub Warszawski   2. miejsce kategorii klas 1-3 

klasa 3   PSP Nietków 

 

 

 

*** 

O, tato, 

kocham Cię za to, 

że jesteś przy mnie 

przez całe lato. 

 

Jesteś koło mojego boku, 

podczas całego roku. 

 

O, mamo, 

kocham Cię za to, 

że dbasz o mnie  

każdego dnia. 

 

Jesteś wesoła  

jak każda z mam. 
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Aleksandra Pacyna  3. miejsce w kategorii klas 1-3 

klasa 1   PSP Nietków 

 

Najlepsi rodzice 

 

Mam najlepszych rodziców. 

Moja mama jest jak słońce, 

A mój tata jest jak uśmiech. 

Lubię kiedy przytulamy się,  

Zawsze jak się przytulamy 

Uśmiech na twarzy mamy. 

Żaboklicka Agata  wyróżnienie w kategorii klas 1-3 

klasa 3   PSP Nietków 

Kochani rodzice 

Kochani rodzice dziękuję, 

że co dzień jesteście 

przy mnie o każdej porze. 

Dziękuję Ci, tato, 

że odwozisz mnie do szkoły, 

i na powodzenie  

dajesz buziak wesoły. 

Kochana mamo, 

dziękuję Ci za to, 

że robisz śniadanko 

pyszne jak tato, 

Twój uśmiech na twarzy zawsze 

dobrze mi się kojarzy. 

Klaudia Bodora 

klasa 3   PSP Nietków 

 

   *** 

Kochana mamo! 

Gdy widzę Cię rano, 

robisz mi pyszne śniadanko z kawą. 

Potem do szkółki pędzę radośnie, 

aż serce mi do góry rośnie. 

Tato ze szkoły zabierze mnie 

i razem do Ciebie 

wrócimy we śnie. 

 

 

Andżelika Chreptak 

klasa 3   NSP Płoty 

 

 

 

*** 

Kochana Mamo! 

Chcę byś była najszczęśliwszą z mam, 

Bo najpiękniejszą mamę już mam! 

Dam Ci całusa i piękną laurkę,  

Bo kocham Cię bardzo, Mamo! 

                                           Twa córka 
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Natalia Dolata 

 klasa 3   PSP Nietków 

 

                                    *** 

                        Wiecie kochani rodzice,  

że kocham Was 

najbardziej na świecie. 

A co Wy na to, 

że pójdziemy razem gdzieś w lato. 

Tato, a co ty na to,  

że ja Was kocham każdego dnia. 

Adrian Dudek 
 klasa 3   PSP Nietków 

 

Droga Mamo 

 

Droga Mamo, 

Kocham Cię za to,  

że o mnie dbasz. 

Jestem szczęśliwy, 

że widzę Twoją twarz. 

Zadowolony jestem z samego ranka, 

bo dzień zaczynam od pysznego śniadanka. 

Mamo kochana, jesteś piękna jak 

Hannah Montana. 

Dobrze, że mam Ciebie, 

bo czuję się jak w niebie. 

 

 

 

Izabela Kurowska 

klasa 3   PSP Nietków 

 

   *** 

Cudowna mamo, kocham Cię za to,  

że jesteś koło mnie. 

Codziennie śniadanka szykujesz mi. 

Buziaka dajesz na do widzenia i czule 

przytulasz mnie. 

 

 

Błażej Ląd 

klasa 1   PSP Nietków 

 

Kocham Ich! 

Mój kochany Tato jest fajny: 

Jeździ ciężarówką i to ważna rzecz. 

Lubię kiedy wraca do domu i przytula mnie. 

Jesteśmy wtedy wszyscy razem i kochamy się. 

 

Hubert Maciejewski 

 klasa 1   PSP Nietków 

Moja rodzina 

 

Kocham swoją Rodzinę 

kocham Mamę i Tatę i malutką Hanię. 

Mama rano z uśmiechem , budzi mnie, przytula. 

Tata to wspaniały gość, bo odwozi mnie do szkoły. 
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Martyna Nowak 

 klasa 3   PSP Nietków 

 

 

Cudownych rodziców mam 

 

Cudowna mamo, jestem szczęśliwa, 

że taką mamę mam.  

Bo kocham Cię wielce.  

 

Tata też jest w porządku 

i czasami mówi na mnie:  

‘mały kotku’! 

 

Albo ‘mały szkrabie’ i od razu robi pranie. 

Ja z tatą lubię się bawić,  

albo z mamą też, kiedy pada deszcz! 

 

Oraz gdy tata pracuje, 

Wtedy domu pilnuję.  

Nie czuję się nigdy sama, 

 

bo koło mnie jest  

tata i mama. 

 

 

 

 

Wiktoria Popenda 

 klasa 3   PSP Nietków 

 

*** 

Kochana Mamo! 

Jak bardzo się cieszę, 

gdy jesteś rano, 

później mi zrobisz 

pyszne śniadanko, 

całuska dasz mi o brzasku, 

i do szkoły mknę w kasku. 

I będę Cię kochać 

przez całe lato! 

A wraz ze mną będziesz 

Ty i Tata. 

 

Alan Salejko 

klasa 3   PSP Nietków 

 

Drogi Tato 
 

Drogi Tato 

Jesteś kochany 

Jak słonko 

Kocham Cię 

Razem z 

Biedronką 

Jeden uścisk 

Na dobranoc 

Daje spokojny 

Sen na noc 

 9 10 



   

 

Maja Śliwińska 

klasa 3   PSP Nietków 

 

*** 

O moja mamo 

Kocham Cię za to, 

Że jesteś wśród nas. 

Codziennie dobre śniadanie mam. 

I razem w drogę pędzimy tak. 

Tato mój do pieca sięga, 

Moja mama taka tęga, 

Mój braciszek taki mały, 

A ja jestem mała pani. 

 

 

Kacper Tom 

 klasa 3  PSP Nietków  

 

*** 

Drogi tato, 

Kocham Cię za to,  

że wieczorem mi zrobisz 

lśniącego quada, 

a rano odwiedzimy sąsiada. 

A Ty, mamo, codziennie 

rano robisz mi pyszne śniadanko. 

A potem mknę do szkółki 

i pracuję jak pszczółki. 

 

 

Justyna Wilczak 

klasa 1   PSP Nietków 

 

Mama i tata 

Moja mama to Piękna Pani 

Lubię kiedy się uśmiecha. 

Przy mojej mamie czuję się swobodnie. 

Lubię tulić się do mamy i do taty też. 

Wtedy czuję się szczęśliwa. 

 

Julita Zastawna 

klasa 2   PSP Leśniów Wielki 

 

Cudownych rodziców mam 

 

Rano, kiedy zawsze wstaję, 

mama robi mi śniadanie. 

Po śniadaniu szybko z tatą 

na rowery super trasą. 

Po wojażach rowerowych, 

w głowie szumi jedna myśl, 

by na lody razem iść. 

Kocham mamę, kocham tatę 

zawsze chętnie się z nimi bawię. 

Po calutkim dniu zmęczeni 

do łóżeczek się kładziemy. 

I na pewno kładąc się wiem, 

że to był kolejny cudowny dzień. 

Bo bez cudownych Rodziców, 

których mam, wiem, że świat 

nie byłby taki sam. 
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Agata Chreptak   1. miejsce w kategorii klas 4-6 

klasa 6   NSP Płoty 

 

 

*** 

Moja mama, jak to mama 

ciągle chodzi zabiegana 

i choć czasu ma zbyt mało, 

zawsze kocham ją tak samo. 

 

Tato, czasem źle wygląda, 

spode łba na świat spogląda, 

mimo tego zawsze, wszędzie 

 super tatą będzie. 

 

Moich rodziców kocham niemało, 

do tego każdego z osobna tak samo. 

Mama nie zawsze ubrać się potrafi, 

a tata - dwa buty z innej parafii. 

Mimo tego nie wstydzę się ich wcale, 

bo liczą sie tylko najważniejsze detale: 

mama pociesza, pomaga, przytula,  

a tata chętnie do snu utula. 

Przyjaciółmi mymi są w każdej chwili, 

niejedni znajomi mi ich zazdrościli, 

ale wcale im się nie dziwię, 

ponieważ kocham ich prawdziwie :)  

 

 

Piotr Madej  1. miejsce w kategorii klas 4-6 

klasa 6   PSP Nietków 

 

Wspomnienia 

 

Od najmłodszych lat 

Dzielę z nimi mój świat. 

Każdej zimnej nocy 

Otulał mnie ich miłości kocyk. 

 

Tata pokazał, jak gwoździe przybijać 

I na majówce namiot rozbijać. 

Dokąd tylko sięgnę pamięcią, 

Mama i tata w kółko się kręcą. 

Pierwsze me kroki, pierwsze słowa. 

Mama zawsze była na nie gotowa. 

 

I pamiętam czerwony rowerek, 

Którym tata wiózł mnie na spacerek, 

A gdy nieraz zdarłem kolana, 

Dla mamy niestraszna była żadna rana. 

Z tatą często nad staw chodziliśmy  

I wspólnie ramię w ramię ryby łowiliśmy. 

I choć jestem dziś bardziej samodzielny, 

Lubię nasz wspólny obiad niedzielny. 

I spacer, i lekcje razem odrabiane, 

I wieczory z rodziną wspólnie przegadane. 

 

Wspomnienia te zawsze będą w mej pamięci, 

A obraz kochanej rodziny do życia doda mi chęci. 
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Joanna Stekla   2. miejsce w kategorii klas 4-6 

klasa 6   PSP Nietków 

 

 

 Mój los 

  

 

Cudownych rodziców miałam, 

Kiedy świata nie widziałam, 

A gdy go ujrzałam, 

Taty już nie miałam. 

 

Ale los się ulitował, 

Bo mam mamę jak za dwóch. 

Moja mama to jest zuch! 

Ugotuje, zaceruje, posprząta, wypierze 

I do szkoły na zebranie się wybierze. 

 

Mama kocha nas i broni, 

Choć łobuzy z nas i rozrabiaki. 

Zabiegana, zamotana w pracy i w domu, 

Ale wszystko zrobić zdąży, 

Moja mama jest jak chorąży. 

 

Czasem gubię różne rzeczy, 

Potem mam problemów sto, 

Ale mama je odszuka i już wszystko gra, 

Ona wszystko wie, ona wszystko zna. 

 

 

 

Hubert Rekowski  3. miejsce w kategorii klas 4-6 

klasa 4   PSP Nietków 

 

 

Oto moi rodzice 

 

Cudownych rodziców mam, 

Są najlepsi jakich znam. 

Mama, tata są tak blisko 

I kochają mnie nade wszystko. 

 

Serce by mi swe oddali, 

Dobre szkoły zapewniali, 

Na wycieczki posyłali 

I buziaki przesyłali. 

 

To przeważnie moja mama, 

Sprawdza domowe zadania, 

Smakołyki mi gotuje 

I na meczach kibicuje. 

 

Jeżdżę z tatą na rowerze, 

Na łowienie ryb mnie bierze, 

W nogę wygrywać mi daje, 

Cały świat z nim poznaję. 

 

Kocham ich najbardziej na świecie! 

Wy też sami o tym wiecie, 

Że rodzice najważniejsi 

Są dla wszystkich swoich dzieci. 

 

 15 16 



   

 

Julia Ceremuga 
klasa 4   NSP Płoty 

 

 

Cudowni rodzice 

 

Cudowni rodzice, to tacy rodzice, 

którzy kochają i wspierają, 

uczą miłości, sprawiedliwości. 

Ganią za zło, chwalą za dobro, 

są z nami zawsze kiedy trzeba, 

gotowi uchylić kawałek nieba, 

Aneta i Wiesław tacy są,  

bo to rodzice moi są! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaudia Chreptak 

 klasa 5   NSP Płoty 

 

Cudownych rodziców mam! 

 

Szczęśliwie wstaję, bo moja mama kochana 

Bawi się z nami od rana. 

Robi nam śniadanie, jest  zabiegana,  

Dlatego jest taka kochana. 

Moja mama ma wiele zalet, 

Ale zdradzić ich nie chce wcale. 

Jest taka skromniutka, 

Więc zaledwie wystarczy jej minutka, 

By pomyśleć że jest fajowa. 

Na imprezę idzie wystrzałowa, 

Ale będzie z niej burmistrzowa, 

Albo i nawet prezydentowa. 

(A jeżeli o niej mowa . 

Nowa prezydentowa jest bardzo kijowa). 

Wróćmy więc do mojej mamy,  

Którą uczyły wielkie damy, 

Które farbowały bramy. 

Miały one talenty jakich my nie mamy, 

Więc uczymy się od naszej mamy. 
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Alan Drzewiecki  
klasa 5   PSP Nietków 

 

Rodzina to szczęście 

Dom jest tym, co w życiu najważniejsze, 

Daje schronienie i daje szczęście. 

W nim znajduje się rodzina, 

A także mała nazywana Charliem psina. 

Zawsze wracam do domu miłości chętny, 

Bo w naszym domu szczęście jest i tata, 

Zawsze uśmiechnięty. 

 

W progu wita mnie mama, 

Ciepły obiad da. 

Brat zawsze mi pomoże, 

Gdy jakiś problem mam. 

Rodzina ma jest wspaniała, 

I nie oddam jej za skarby świata, 

Bo rodzina to ja, mama i tata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brajan Hołod 

klasa 4   PSP Nietków  

 

Moi rodzice 

 

 

Wspaniałych mam rodziców, 

Którzy kochają mnie. 

Moje dzieciństwo radosne  

Zawdzięczam właśnie im. 

Wśród wielu pięknych domów 

Jest jeden tylko nasz. 

Tam w domu sobie rosnę. 

Beztrosko mija mi czas. 

 

Rodzice pracują całe dnie, 

Lecz wiem, że zawsze myślą o mnie. 

Oni potrafią wszystkiemu zaradzić, 

Nie boję się niczego. 

Kocham i szanuję swoich rodziców 

Z całego serca mego. 
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Jessica Jabłońska 

klasa 6   NSP Płoty 

 

Mam cudowną mamę, 

Która o mnie dba. 

Nigdy mnie nie wyda. 

Na niej mogę polegać, 

Ona serce odda, 

Gdy jest taka potrzeba, 

Bo to jest mama- to ona! 

Największy skarb mojego życia. 

Co rano mnie budzi, 

Jest przy mnie w potrzebie, 

Płacze, gdy mi się dzieje krzywda. 

MAMA – najcudowniejsze słowo świata! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Karnafel  

klasa 4   PSP Nietków 

 

Mój dom 

 

W moim domu pachnie bzem, 

Wiosna do niego przychodzi z każdym dniem. 

Przez okno wlewa się słońce - złote, radosne, gorące. 

Na stole uśmiechają się róże jak aksamit kwitnący. 

W kominku skaczą drżące płomienie, 

W kącie śpi kot puszysty jak marzenie. 

Mój dom ma błękitne ściany 

I ogromny stół drewniany. 

A gdy moja rodzina przy nim zasiada, 

Z nieba zaczarowany deszcz pada, pada, pada... 
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Paulina Lebioda 

klasa 4   PSP Nietków 

 

  

 

Moi wspaniali rodzice 

 

 

 

Moja mama roześmiana, 

Chodzi od samego rana, 

A mój tata uśmiechnięty, 

Pokonuje zawiłe zakręty. 

 

  

 

Zawsze chętnie mi pomagają, 

Wskażą, jaką mam iść drogą. 

Moi rodzice wspaniali są 

I razem ze mną tworzą wspaniały dom. 

 

  

 

Popatrz na kwiaty, jakie wspaniałe są, 

Widzę w ich obliczu swój niezwykły dom. 

Popatrz - to mama, tata i ja! 

A tam- moi dziadkowie i bracia dwaj. 

 

 

Wiktoria Lewandowska 

 klasa 5   NSP Płoty 

 

 

 

 Cudownych rodziców mam!  

  

 

 

 

Moja mama ciągle gotuje  

i pyszne rzeczy dla mnie szykuje.  

 

Sprząta myje i pierze. 

 Nie wiem, skąd siły na to bierze.  

 

Tata pracuje całymi dniami, 

za mało czasu dla siebie mamy.  

 

I taka cała rodzina zabiegana 

odpoczywa od wieczora do rana. 
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Paweł Lewandowski 

klasa 4 PSP Nietków 

 

 

Cudownych rodziców mam 

 

 

Cudownych rodziców mam 

I za to bardzo ich kocham. 

 

Gdy nie wiem co ułamki znaczą, 

Pójdę do nich i w mig mi wytłumaczą. 

Na piłkę nożną zawiozą 

I na słodycze wyłożą. 

Gdy głód mnie chwyta, 

Już czeka na mnie potrawa smakowita. 

 

Tata nauczył mnie jeździć na motorze, 

A mama pomaga wstać do szkoły o właściwej porze. 

Do szkoły wystroją ładnie 

I zadanie domowe przejrzą dokładnie. 

 

Cudownych rodziców mam  

I bardzo ich za to kocham! 

 

 

 

Weronika Małysa 

klasa 4 PSP Nietków 

 

 

Moi kochani rodzice 

 

 

Moi rodzice są kochani, 

Całym swym życiem dla mnie oddani, 

A ja robiąc im niespodzianki, 

Wycinam serca z mej wycinanki. 

 

Pracują ciężko każdego dnia, 

A ja im w zamian miłość swą dam. 

Za to, że dobrze mnie wychowali  

I własne serce dla mnie oddali. 

 

Najukochańsi są na świecie, 

Gdy ich poznacie, to się dowiecie. 

A ja powtarzam każdego dnia, 

Że zawsze, wszędzie za wzór ich mam. 
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Wiktoria Pawłowska 

klasa 5   PSP Nietków 

 

  

Rodzice 

 

  

Rodzice są niczym dobre ptaszki, 

ćwierkające o poranku, 

pobudzające pąki kwiatów do życia. 

 

Pogodni jak skowronki, 

kochają piękną wiosnę, 

i ciepłe słońce. 

  

 

Nie myślą o sobie, 

Troszczą się tylko o mnie. 

Są godni zaufania, 

Potrafią pocieszyć. 

 

Czasami bujają w obłokach, 

marzą o rzeczach niemożliwych. 

 

 Rozświetlają każdy dzień, 

ich serca biją radością miłości, 

otulają nią 

 

- i za to należy ich kochać! 

 

 

Nikola Przymus 

klasa 4   PSP Nietków 

 

 

Moja rodzinka 

 

 

Nie mam siostry ani brata, 

Opiekują się mną tylko mama i tata. 

Inni mówią: ,,Ty to masz nudno”. 

Wcale nie! W naszym domu śmiech 

opanować trudno! 

 

Z mamą pichcę ciasta i obiady, 

A z tatą bawię się w najprzeróżniejsze zabawy. 

Kiedy się nudzę, 

Wychodzę z mamą na spacer, 

I dobry humor budzę. 

 

Wiem, że każdy rodzic ma swoje wady, 

Ale przecież nikt nie jest doskonały. 
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Karolina Rzeszutek 

klasa 4 PSP Nietków 

 

Rodzice 

 

Stworzyli wspólny dom, 

ognisko rodzinnej miłości. 

Towarzyszyli od momentu narodzin, 

czuwali jak Anioł Stróż. 

Nauczyli mnie kochać życie. 

Są moim małym skrawkiem pociechy i ciepła. 

Moi rodzice- jak dwaj walczący żołnierze 

W każdej sekundzie mojego życia  

Stoją za mną jak solidny mur 

I za to im dziękuję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patryk Sobczak 

klasa 4   NSP Płoty 

 

 

 

*** 

Mam cudownych rodziców. 

Ale warto ich mieć, 

Bo odkryli mi drogę, 

Którą mam iść. 

I są moimi przyjaciółmi. 

 

Dużo serca włożyliście, 

Żeby nam nie było źle. 

Gdy zobaczyliście, 

Że mamy problemy, 

To z nami rozmawialiście. 

Gdy byliśmy chorzy, 

Opiekowaliście się. 

 

Cieszę się że was mam. 

Życzę wam z całego serca: 

Żebyście się cieszyli z życia. 

Żebyście nie chorowali, byli silni. 

MAM CUDOWNYCH RODZICÓW. 
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Dominika Sokołowska  

klasa 5   PSP Nietków 

 

Ciepło rodziców 

 

Ciepło moich rodziców  

Otula cały świat. 

Przy nich się czuję dobrze 

Ja i mój starszy brat. 

Czymże jest ciepło rodziców? 

Wiem to – o, tak! 

W tym słowie czułość najwyższa, 

W tym słowie miłość najczystsza. 

Bo tacy są moi rodzice, 

Gdy się budzą o świcie. 

Ich mądre czyny i słowa 

Sprawiają, że na wszystko jestem gotowa. 

Ciepło od nich bije  

Jak jasny blask. 

Gdzie nie spojrzysz i nie staniesz 

Tam poczujesz jego smak. 

 

 

 

 

 

 

 

Wioletta Sosińska 

klasa 6  PSP Nietków 

 

 

 

Dom 

 

 

Dom to nie tylko budynek. 

To ludzie, którzy go tworzą. 

To moi rodzice, przyjaciele zarazem, 

Którzy wskazują mi drogę. 

Na wojnę ze światem, obowiązkiem. 

W moim sercu zawsze jest dla nich miejsce, 

Choć czasami ich nie rozumiem. 

Oni są moją tarczą i bronią, 

Kiedy zabłądzę. 

Nigdy mnie nie opuszczą. 

To, co dla mnie zrobili, 

To można wynagrodzić 

Jedynie miłością, 

Która nie zgaśnie nawet, 

Kiedy los rozdzieli nas czarnym płaszczem 

 Śmierci... 
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Piotr Stasiński  

klasa 5    NSP Płoty 

 

 

*** 

 

Gdy byliśmy mali,  

Czytaliście nam książki, 

Puszczaliście nam bajki, 

I bawiliście się z  nami! 

 

A  gdy dorastamy. 

To z nami rozmawiacie, 

Uczycie mówić prawdę. 

Żyć na tym świecie. 

Myśleć. 

Nauczyliście nas mówić: 

Dzień dobry, dobry wieczór i 

Dobranoc. 

Nauczyliście stawiać pierwsze kroki. 

Nauczyliście pomagać, 

 Dużo serca włożyliście 

 I nadal wkładacie. 

 

Cieszę się 

Że mam WAS na tym świecie. 

 

 

 

 

 

Klaudia Szymanowska 

klasa 4 PSP Nietków 

 

 

Moja szczęśliwa rodzina 

 

Choć jest wiele rodzin na świecie, 

To takiej, jak moja, nigdy nie znajdziecie. 

Mama od rana po kuchni się krząta, 

Piecze, gotuje, zmywa i sprząta. 

Tata po pracy w fotelu zasiada 

I do wieczora pilotem włada. 

Jest brat, który ciągle siedzi przy komputerze, 

Często mi zmyślone historie opowiada, 

A ja mu wierzę. 

Moja siostra, choć jest mała,  

Wszędzie jej pełno i wszystko rozwala. 

A ja ? 

A ja w domu nie usiedzę  

I zaraz z koleżankami na dwór polecę. 

A gdy wieczorem przy stole zasiadamy, 

Jest śmiech, chichot i dużo zabawy. 

I wiem, że wszyscy 

bardzo się kochamy...  
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Szymon Szymański  

klasa 4   PSP Nietków 

 

  

Kochani rodzice 

 

Od pierwszych dni mojego życia są przy mnie 

Moi kochani rodzice. 

Opiekują się mną i mnie kochają, 

Nigdy nie narzekają. 

Jestem ich największym skarbem, 

Ciągle to powtarzają. 

 

  

Chcą, abym był dobrym człowiekiem, 

I dużo pracy w to wkładają, 

Choć nie zawsze jest łatwo, 

Oni się nie poddają. 

  

Kocham ich i szanuję 

Za to, że są przy mnie i mnie wychowują. 

Dzisiaj wszystkim powiedzieć chcę wam, 

Jakich cudownych rodziców mam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michał Śmiałek 

klasa 4   NSP Płoty 

 

 

*** 

Cudownych Rodziców mam 

zawsze liczyć na nich mogę. 

 

Gdy problem jakiś mam, 

przychodzą z pomocą we dwoje. 

 

Mama z miłością i czułością 

przytula do serca mnie. 

 

Tata siłą i zaradnością zawsze 

wspomaga mnie. 

 

Kocham moich rodziców! 

Za to że są mili.  

 

Za to, że się 

na mnie nie złościli! 
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Rafał Trojan 

klasa 6   NSP Płoty    

 

 

 

*** 

Rodzice - to piękne słowo. 

Każdemu z czym innym się kojarzy. 

Niektórym rodzice są obojętni. 

Inni darzą ich wielkim szacunkiem,  

Lecz jedno wiem na pewno. 

Że moi rodzice są najlepsi na świecie: 

Zawsze mają dla mnie czas, 

Bardzo mnie kochają. 

Nie są idealni, ale kto na tym 

świecie jest?  

Czy można  

nazwać jakiegoś człowieka idealnym? 

Każdy ma jakieś wady,  

lecz te niedokładności 

nie przeszkadzają w miłości. 

W prawdziwej miłości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicol Ziemba 

klasa 4   NSP Płoty 

 

 

*** 

Kocham moich rodziców! 

Gdy jest mi źle, 

Zawsze pocieszają mnie. 

 

Kocham mojego tatę,  

Zawsze robi mi śniadanie i herbatę. 

 

Mama jest kochana - 

Uśmiechnięta od rana. 

Jeśli coś mi się stanie,  

przemyję mi ranę. 

 

Kiedy jest ciężko mi, 

Rodzice pomagają mi. 

W chwilach załamania 

Mama jest od pocieszania. 

 

Zabawa zawsze jest fajna, 

Gdy bawimy się razem całą ferajną. 

Lecz gdy nadejdzie pora spania, 

Mama czyta nam opowiadania. 
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Złote myśli o rodzicach, dzieciach... 

 
Jako rodzice zawsze musimy mieć skrzydła wystarczająco duże, aby otoczyć nimi 

dzieci i osłonić je przed krzywdą czy bólem. To figuruje w naszym kontrakcie z 

Bogiem, kiedy bierzemy na siebie odpowiedzialność za ich życie.                         

                                                                                                        Jonathan Carroll  

Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.                                                               
Phil Bosmans 

Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym. Charles Chaplin 

 

Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy 

pisać.                                                                         Peter Rosegger 

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.      Janusz Korczak 

Są różne dzieci ... Dzieci serca, dzieci krwi, dzieci obowiązku. 

Najszczęśliwsze są dzieci serca.               Gabriela Zapolska 

 

Dzieci i zegarki nie można stale nakręcać, trzeba im dać też czas do 

chodzenia.                                                         Jean Paul Sartre   

 

Tylko dzieci wiedzą, czego szukają.     - Antoine de Saint-Exupery 

 

Jest na świecie przepiękna istota, u której jesteśmy wiecznymi 

dłużnikami — matka.                               Mikołaj Ostrowski  

 

Dzieci nie mają ani przeszłości, ani przyszłości i - co nam się nie 

zdarza - radują się chwilą obecną.                             Bruyere 

Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci. – św. Augustyn 

Ucz swoje dzieci milczeć. Mówić nauczą się same.- Benjamin Franklin  

Jaką wdzięczność okażesz rodzicom, takiej spodziewaj się od swoich 

dzieci.                                                              - Tales z Miletu 
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