WIERSZE DO WYBORU NA KONKURS RECYTATORSKI
,,Piękna nasza Polska cała”

Wiersz obowiązkowy
„Katechizm polskiego dziecka”
Kto ty jesteś?
- Polak mały.
Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
- Między swymi.
W jakim kraju?
- w polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
Czym ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
- Oddać życie.

Władysław Bełza.

Wiersze dla 3-latków
„Znak”

Maria Łaszczuk

Czy wiesz jaki to znak
w czerwonym polu biały ptak?
Wiem, odpowiedział Jędrek mały
to jest znak Polski – Orzeł Biały.

„Barwy ojczyste”

Czesław Janczarskiego

Powiewa flaga gdy wiatr się zerwie,
a na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość, biel serce czyste,
piękne są nasze barwy ojczyste.

,,Wiersz o fladze” Marcin Przewożniak
W godle Polski Biały Orzeł
Błyszczy na czerwonej tarczy.
Barwy te rozpoznać możesz,
Dgy na polska flagę patrzysz.
Biel na górze. W dole czerwień.
Biel uczciwość w sobie kryje.
A czerwone jest jak serce,
Które dla ojczyzny bije.

Wiersze dla 4-latków
„Polska”

Ryszard Przymus

Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska - Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna.

„Miejsce”

Iwona Salach

Każdy kocha swoje miasto
czy jest duże, czy jest małe.
Każdy kocha swoją wioskę
w której mieszka życie całe.
I pamięta też przedszkolak
nazwę miejsca zamieszkania.
By kłopotów mógł omijać
by nie było zamieszania.

"Pojedziemy w cudny kraj"
Patataj, patataj,
Pojedziemy w cudny kraj!
Tam gdzie Wisła modra płynie,
Szumią zboża na równinie.
Pojedziemy, patataj...
A jak zowie się ten kraj? Polska

Maria Konopnicka

„Ojczyzna”

Włodzimierz Domaradzki

Wszystko dookoła dom i przedszkole,
fabryczne dymy, żelazna kolej,
kwiaty przy oknie, klon koło bramy,
słoneczny uśmiech kochanej mamy,
i las co cieniem dzieci zaprasza,
wszystko to Polska ojczyzna nasza.

Wiersze dla 5-latków

„Piękna jest nasza ziemia” Czesław Janczarskiego
Piękna jest nasza ziemia
przejrzysty nad nią błękit.
Piękna jest nasza mowa
i pieśni i piosenki.
Piękna jest nasza Wisła
od gór dalekich do morza.
Piękne są nasze dęby,
topola, sosna i brzoza.
Piękny jest biały orzeł
piękna jest biel i czerwień.
Piękna nasza ojczyzno
kochać będziemy cię wiecznie.

„Twój dom”

Wanda Chotomska

Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.
I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.
W mazurku chopinowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska.

„Co to jest Polska?”

Czesław Janczarski

- Co to jest Polska? Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska - to wieś
i las, i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.
Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak - i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.

Wiersze dla 6-latków

„Dom” Iwona Salach
Wiele wiosek, wiele miast
rozrzuconych w Polsce jest
takich małych, takich wielkich
bardzo pięknych miejsc.
Czy mieszkanie masz w Warszawie
czy też domem twoim wioska
wszyscy o tym dobrze wiedzą
że to właśnie nasza Polska.
Każde dziecko bardzo kocha
zamieszkania swego miejsce
domy, sklepy, parki, szkoły
i ulice te najmniejsze.
Marzę, aby kraj swój poznać
od Bałtyku aż do Tatr
a gdy zwiedzę Polskę całą
to do domu wrócę rad.

Czym będę? Władysław Bełza
Nieraz, gdy sobie,
W kątku usiądę,
To myślę o tym,
Czymsiś też ja będę?
Trudno się zawsze,
Trzymać mamusi,
Bo każdy człowiek,
Kimś być musi.
Więc może będę,
Dzielnym ułanem,
Lub w cichej wiosce,
Skromnym plebanem.
Może też inną
Pójdę kolejką:
Będę malarzem,
Jak nasz Matejko.
A może sobie
I to zdobędę,
Że ziemię ojców
Uprawiać będę.
Lecz jakimkolwiek,
Iść będę szlakiem:
Zawsze zostanę,
Dobrym Polakiem!

,,Polskie krajobrazy” Stanisław Karaszewski
Za siedmioma górami,
za siedmioma lasami
jest niezwykła kraina,
Co się w Tatrach zaczyna.
Są tam wzgórza, doliny,
są jeziora, niziny,
Bałtyk, morze szerokie,
w nim bezkresne głębiny.
Są tam góry wysokie
i jeziora głębokie,
płyną rzeki , strumienie,
lasy toną w zieleni.
Są tam żubry brodate
i jelenie rogate,
lisy , sarny, zające
biegające po łące.
Są tam rysie i żbiki,
łosie, wilki i dziki.
W górach żyją niedźwiedzie,
dobrze im tam się wiedzie.
Choć w niejednej legendzie
takich krain sto będzie,
tylko ta jest prawdziwa,
co się Polska nazywa.

„Polska jest wspaniała”
Chociaż chodzę do przedszkola,
jestem jeszcze mała.
To wam powiem z wielką dumą,
Polska jest wspaniała!
Poznam wszędzie naszą flagę,
która jest biało – czerwona.
Powiewa dumnie na maszcie
kroplami rosy zroszona.
A orzeł biały w koronie
to godło naszego kraju.
Tu stoi mój dom rodzinny
i pięknie jest jak w gaju!
Hymn polski znam już na pamięć,
choć nie są łatwe w nim słowa,
lecz wszyscy wiedzą na świecie,
że piękna jest polska mowa.
I choć nie jestem duża
tak jak tata i mama,
to wam powiem z wielką dumą
Polska jest wspaniała!
Iwona Romanowska
Przedszkole Samorządowe nr 81 „Brzoskwiniowy Raj”- Białystok

Wiersz do poczytania

„SYMBOLE NARODOWE”
Każde państwo – i duże, i małe, jak zapewne wiecie,
ma trzy symbole dobrze znane w świecie.
My, Polacy nasze symbole bardzo dobrze znamy,
i teraz po kolei je wszystkie wymieniamy.
Hymn państwowy, godło Polski i ojczysta flaga –
na nich skupi się w tym wierszu nasza cała uwaga.
Kiedy obchodzimy narodowe święta,
powiewa na wietrze flaga rozwinięta.
Każde polskie dziecko doskonale ją zna,
i wie, że flaga Polski dwa kolory ma.
Na dole kolor czerwony, a na górze biały,
te kolory nadzieję żołnierzom dawały,
kiedy w odległych czasach walczyły wojska,
o to, aby wolna mogła być Polska.
Wie też każdy Polak – i duży, i mały,
że naszym godłem jest orzeł biały.
Skrzydła szeroko ma rozłożone,
na tle czerwonym, w złotej koronie.
Możemy zobaczyć ten symbol wszędzie –
w przedszkolu, szkole i każdym urzędzie.
A jeśli kiedyś zapytasz się tak –
dlaczego naszym godłem jest ten biały ptak?
To posłuchaj legendy starej o braciach trzech,
których imiona brzmiały: Lech, Rus i Czech.
Oni po całym świecie wędrowali,
i miejsca dla siebie wciąż szukali.
Pewnego dnia na polanie ujrzeli dąb wspaniały,
wśród gałęzi gniazdo miał orzeł biały.
Lech zdecydował, że tu pozostanie,
i osadę Gnieznem zwaną założył na polanie.
A przepiękny orzeł, ten wielki, biały ptak
został wybrany jako godło i nasz polski znak.

Hymn narodowy to pieśń pełna powagi,
jej słowa od zawsze dodają Polakom odwagi.
Bo „Mazurek Dąbrowskiego” żołnierze śpiewali,
gdy walczyli o nasz kraj i wolność zdobywali.
Kiedy hymn państwowy śpiewamy,
to swoją postawą szacunek wyrażamy.

Te symbole narodowe są pełne powagi,
każdemu Polakowi dodają wiary i odwagi.
Wszyscy od dzieciństwa już je dobrze znamy,
i całym sercem nasz kraj – Polskę kochamy!
Bo każdy przecież to przyznapiękna jest nasza Ojczyzna!
Katarzyna Ziętal
Przedszkole Publiczne Nr 8 w Opolu

