


Jaka jest moja rodzina?

Wam opowiem, już zaczynam.

Mój tata ciężko pracuje,

W garażu wciąż majsterkuje.

Młodszy brat Błażej

Domki z klocków wysokie buduje,

Skacze, biega, hopsa

Jak przystało na małego chłopca.

Moja mamusia sprząta, pierze i prasuje

Obiad pyszny ugotuje.

A ja? Z wierszem w pokoju siedzę.

Choć rodzice są zajęci

Mają dla nas czas i chęci.

Kiedy smutno mi i źle

Zawsze ktoś przytuli mnie.

Bo w rodzinie wielka siła,

Chcę by zawsze ona była.

Mam nadzieję, że już wiecie,

Że rodzina to największy skarb na świecie.

Julia Cybula, klasa IV

WIERSZ O RODZINIE



Moja rodzina to więź wspaniała,

Jestem ja, mama i tata, to nasza rodzinka cała.

Wszyscy razem wspólnie się wspieramy,

Jak mamy jakiś problem, to o nim rozmawiamy.

Gry i zabawy to nasza codzienność,

Jak tylko masz ochotę, to usiądź i baw się ze mną.

Tata wysoki, mama ciut mniejsza,

A ja po środku jestem ich sercem,

Za nic w świecie bym ich nie oddała, 

bo to moja rodzinka mała.

Maja Wesołowska, kl. IV



Mama, tata i nas czterech 

To rodzinka jakich wiele.

Ale powiem wam w sekrecie,

Że moja jest najlepsza na świecie.

Maja mama super babka.

Pyszne ciasta, torty tworzy.

Jest aniołem w ludzkiej skórze.

Bo cierpliwość do nas ma.

Tato za to mój kochany,

Choć daleko pracę ma,

Gdy jest w domu pokazuje,

Że nas kocha cały czas.

No i my wspaniała czwórka,

Choć za uszami swoje mamy.

Zawsze razem się trzymamy.

Teraz każdy wie, jaka jest moja rodzinka.

Całkiem zgrana z nas drużynka.

Agata Stosik, kl. IV



Już od rana same psoty,

Kogut pieje jak nigdy i już wiem,

Co dziś wydarzy się!

Siostra skacze mi po łóżku, krzycząc:

SIORKA, SIORKA, WSTAWAJ !!!

Tak codziennie zaczyna się mój dzień.

Wiem, że przeżyty z rodziną nigdy nie znudzi mi się.

Tak co rano mama woła:

KOCHANIE, ŚNIADANIE!!!

Idę do kuchni, a tam kanapeczka i ciepła herbatka czeka,

Myślę sobie: palce lizać i biegnę z daleka.

Po śniadaniu idę posprzątać pokój,

Ścierać kurze, posprzątać kartki, które siostra wysypała,

Niestety porządku nawet godziny się nie doczekałam.

Oczywiście miałam rację,

Siostra przyszła i wodę wylała,

Kartki znów porozrzucała.

Dla swoich kochanych rodziców razem pokój posprzątamy,

Bo po prostu ich uwielbiamy!

Dziękujemy Wam, kochani Rodzice!  

Sandra Muszyńska, kl. IV



Dziękuję Wam za trud wychowania,

Za miłość i uśmiech.

Za pogodne dni pełne radości i szczęścia.

Za Waszą pomoc

I wsparcie w każdej chwili mojego życia.

Życzę Wam dużo szczęścia i zdrowia 

Oraz uśmiechu na co dzień.

Bądźcie zawsze razem ze mną!

Leszek Kaczmarek, kl. IV



Choć serduszko moje małe,
Tobie oddaje całe.
Byś zawsze pamiętała 
i swe serce mi oddała.
Z tysięcy słów jakie znamy.
Żadne nie opisze mamy.
Dobra, mądra, ukochana
To jedyna moja mama!

Kuba Krzewiński, kl. IV

Mojej Mamie



Mój kochany tata,

Dziś o nim kilka słów.

Zawsze mi pomaga,

Prawdziwy z niego wzór.

On przytuli mamę,

Mi buziaki śle,

Wcale się nie wstydzi,

Mówi: ,,Kocham Cię”.       

Oliwier Mania, kl. 4



Kochana Mamo, 

tęsknię za Tobą, gdy do pracy idziesz rano.

Lubię patrzeć, gdy sadzisz w donice stokrotki i bratki,

Przyjmij ode mnie bukiecik na Dzień Matki.

Kocham Twój uśmiech i delikatne ręce,

Przyjmij za Twój trud moje serce w podzięce.

Patryk Weisbrodt, kl. IV



Zbiorę wszystkie polne kwiaty.

A jeśli będzie trzeba,

Zdobędę dla nich gwiazdkę z nieba.

Dzisiaj za wszystko chcę dziękować

I moje serduszko Wam podarować.

Emila Jordan , kl. V



Gdy noc zabiera

Szczęścia dzień,

Ja wiem bez słów,

Zrozumiesz mnie.

Usłyszysz każdą

Moją myśl.

Bez Ciebie  życie

Traci sens.

Martyna Wyszomirska, kl. V



Dziękuję za wszystko,

Za to, że jesteście ze mną bardzo blisko!

Bez Was byłby nudny ten świat,

To Wam dziś przyniosę róży kwiat.

Jacek Szweda, kl. V



Mamo, kochana mamo!

Dziś święto Twoje, więc przyjmij

Ode mnie moją miłość.

Kochany tato!

Co Ci dam…

Już wiem, miłość moją.

Jesteście dla mnie wszystkim,

Bez Was by nie było tak pięknie

Na tym świecie!

Dziękuję z całego serca

Za to, że jesteście

Przy mnie w tych złych i dobrych chwilach.

Zawsze mogę na Was liczyć!

Kocham Was z całego serca.

Bartek Borkowski, kl. V



Dziękuję Ci, Mamo

Za pomoc w lekcjach  i dobre rady!

Dziękuję Ci Tato 

Za wspólne spędzanie czasu przy wszelkich remontach!

Dziękuję Wam, Rodzice

Za MIŁOŚĆ!

Że zawsze przy mnie jesteście

W dobrym i czułym geście.

Paweł Witzenbach, kl. V



Niedziela!  Niedziela! Słyszę ze wszystkich stron,

Ale jak się zapytasz co to,

To odpowiedzą Ci: dzień lub słowo. 

Ale tak naprawdę Niedziela

To najpiękniejszy dzień tygodnia

Spędzony z rodziną. 

Niedziela jest jak sen lub marzenie…

Potem  się spytasz, co to rodzina? 

Niektórzy odpowiedzą Ci:

To mama, tata siostra i brat. 

Ale czy to prawda? 

Tak to prawda…

Ale rodzina to coś więcej…

Rodzina to oaza ludzi,

Którzy  się kochają i sobie ufają. 

Ewa Kreja, kl. V



Lubię spędzać czas z Rodziną,

Szczególnie gdy idziemy na spacer z wesołą miną.

W czasie wędrówki jest wesoło,

Rozglądamy się wokoło.

Pełno kwiatów, drzew i kwiatków,

Na majowej łące pełno bratków.

Idę z mamą, tatą, bratem

I cieszymy się tym światem.

Julia Malkowska, kl. V



„ Nasza mama”

Nasza  mama rano wstaje,

Pierze, zmywa, pyszności daje.

Krząta się po domu całym,

Myśli w kółko o tym samym, 

By dom był czysty, piękny cały.

By dom lśnił w słoneczku małym .

Miłością nas karmi,

A jest jej, jak dla całej armii.

Choć ma nas tylko dwie,

To dzisiaj dowie się, 

Że my do Niej uśmiechamy się.

Nasza Mamo - bardzo kochamy Cię.

Lena Jankowska, kl. V



Mama i tata to najpiękniejsze słowa,

Powtarzam je sobie wciąż od nowa!

Tata przychodzi pełen radości,

Bo w naszym domu jest dużo miłości.

Miło z rodzicami spędzam czas,

Wszystko na dworze bardzo cieszy nas.

Ciągle słyszymy wiatru szum,

Ktoś odbija piłkę: bum, bum, bum.

Mama pracuje całymi dniami,

A my i Tata jeździmy rowerami,

Często pomagam mamie w sprzątaniu,

Dzisiaj pomocny byłem w talerzy zmywaniu.

Tak upływają szczęśliwe dni,

Niczego więcej nie trzeba mi.

Miłość rodziców najważniejsza jest,

Nadaje memu życiu sens.

Kacper Fierka, kl. VI

Moim Rodzicom



Rodzina jest jak gałęzie na drzewie.

Wszyscy rośniemy w różnych                  
kierunkach,

Ale mamy te same korzenie.

Każda rodzina ma swoją historię,

Są one nakreślone na piasku, nie 
wykute w granice.

To cudowne, ponieważ możemy je 
zmieniać.

Możemy uwolnić się od kłamstwa

I spojrzeć prawdzie w oczy.

I żyć dalej…

Sandra Beling, kl. VI



Nasza Rodzina, tu wszystko się zaczyna…

Składa się z mamy, taty i mojej siostry Sylwii.

Bardzo lubimy spędzać czas razem.

Ostatnio razem powiesiliśmy piękny cytat, 

Który moja mama kupiła. 

A brzmi on tak: Rodzina – tu zaczyna się życie

A miłość nigdy się nie kończy.

Powiedziałem mojej mamie, że ten cytat

Bardzo pasuje do naszej rodziny.

Bardzo kocham moich rodziców i siostrę.

Moja mama bardzo o mnie dba
I codziennie pomaga mi w lekcjach.

Tata pracuje jako stolarz, a siostra uczy się .

Ja bardzo lubię spędzać czas z moja rodziną.

Łukasz Suwalski, kl.VI



Jest jeden Anioł Stróż w niebie,
Który mój dzień śledzi krok po kroku. 
Ja tu na ziemi 
Mam Ciebie, Mamo.
Czuwasz przy mym sercu z łezką w oku.

Ty, Mamo, od dnia pierwszego,
Strzeżesz każdego mego snu.
Ty patrzysz mi w oczy,
Rozumiejąc mnie bez słów.

Twe kochane dłonie 
Tulą mnie do siebie.
Jesteś moim życiem,
Z Tobą jest jak w niebie.
Żyj mi, Mamo droga, 100 lat 
Albo dłużej,
Uśmiech zawsze miej na twarzy
Zdrowie niech Ci służy.

Basia Borys, kl. VI



Kto cię zawsze najmocniej przytuli?

Kto troski twoje najlepiej zna?

Kto w potrzebie ci pomoże i na smutki rady ma?

Kto rower potrafi szybko naprawić?

Kto w piłkę zagra z tobą raz dwa?

To twoi najlepsi przyjaciele.

Mama i Tata, każdy ich zna!

Maja Kobus, kl. VI



Domek dla Mamusi i Tatusia
Namaluję domek dzisiaj
Dla Mamusi i Tatusia,
Uśmiechniętą buzię dziecka,
Bo w tym domku MIŁOŚĆ mieszka.
Koło domku jeszcze kwiatki
Czerwone- ulubiony kolor Matki.
Jeszcze słońce nad domkiem…
A co w domu?
Dom wszystko namaluje sam,
Bo dziś swą wdzięczność Rodzicom dam?

Magdalena Grudzińska, kl. VI



Rodzina
Mama i Tata to dwa proste słowa,

Znaczą tak wiele, każdy przed nimi się chowa!

W połączeniu z Tobą tworzy wyraz RODZINA.

Kiedy przyjdzie miesiąc maj i wybije godzina, 

Pamiętaj o Matce, Jej troskach i miłości,

Pamiętaj o pomocy, zrozumieniu i litości.

Kiedy przyjdzie czerwiec, zastanów się,

Kto pracuje na ciebie, nie śpi, głowi się.

Rodzina to sprawa najważniejsza i święta,

Daje bezpieczeństwo i niech każdy pamięta:

Nie trzeba pieniędzy, by sprawić rodzicom radości,

Bo oni potrzebują tylko naszej miłości.

Jeśli będziesz dorosły, wspomnij na stare lata,

Kto o Ciebie dbał i kochał?

Mama i Tata

Agnieszka Sławińska, kl. VI




