
 
 

 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku ogłosiło  
konkurs literacki dla dzieci i rodziców na wiersz  

pt. „Polska moją Ojczyzną”.   
 

Cele konkursu: 
- Rozwijanie zdolności literackich, czytelniczych, poetyckich dzieci  

i rodziców; 

- Pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej; 

- Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu dzieci i rodziców; 

- Budowanie poczucia dumy z bycia Polką, Polakiem.  

 

Trójka dzieci z grupy II KRASNOLUDKI z rodzicami wzięły w nim udział. 

Wspólnie zostały napisane cztery wiersze i wysłane na konkurs. 

 

Sandra F.  z  mamą napisała wiersz „Moja Polska”, za który otrzymała 

nagrodę. Julian H.  z  tatusiem napisał wiersz „Polska” i również otrzymał 

nagrodę. Karolina P. z  mamą napisała dwa wiersze „Polska  moja Ojczyzna” 

i „Ojczyzna Karolinki”, za które otrzymała wyróżnienie.  

 

                                                 Gratulujemy zwycięzcom !!! 

 

 
 

 

„Polska”   

Napisał: Julian H. z tatusiem Filipem H. 
 

Choć jestem malutki, już dużo rozumiem,  

o mojej Ojczyźnie, powiedzieć coś umiem.   

Nazywa się Polska i jest moim domem,  

a flaga jest biało - czerwonym kolorem.   

Godło to dumny orzeł w koronie,  

co stoi na straży, w Ojczyzny obronie.   

Polska to rzeki, góry, doliny,  

wspaniałe lasy pełne zwierzyny.   

Kocham Polskę najbardziej na świecie,  

to moje miejsce na tej planecie.    

 Nagroda w miejskim konkursie  literackim „Polska moją Ojczyzną”. 

 

 



„Moja Polska”  

Napisała: Sandra F. z mamą Wiolettą F. 
 

Kochana Polska jest moją Ojczyzną, 

silną, potężną i bystrą! 

Polska to kraj dla mnie pilny,  

jest tu bowiem mój dom rodzinny.  

W przedszkolu piosenki o niej śpiewamy,  

nucę je w domu dla brata, taty i mamy. 

Lubię kolor biało – czerwony,  

to naszej Polski kolor ulubiony. 

Ten kolor na fladze widnieje,  

mam taką w domu u siebie. 

W moim przedszkolu orzeł biały jest, 

to godło naszego państwa i jest the best! 

Nagroda w miejskim konkursie  literackim „Polska moją Ojczyzną”. 
 

„Polska  moja Ojczyzna”  

Napisała: Karolina P. z mamą Dorotą P. 
 

Choć jestem taka mała,  

moja Ojczyzna  

jest dla mnie wspaniała. 

W niej są góry wysokie  

i morze szerokie. 

W tym pięknym kraju  

bociany latają  

i wiosną zawsze wracają. 

Każdego dnia pamiętaj!  

Polskę kochaj  

nie tylko od święta! 

Wyróżnienie w miejskim konkursie  literackim „Polska moją Ojczyzną”. 

 

„Ojczyzna Karolinki”  

Napisała: Karolina P. z mamą Dorotą P. 
 

Polska moja Ojczyzna,  

chociaż jestem mała  

i nie wiem jak wygląda Polska cała. 

To kocham ją szczerze  

i w ten kraj mocno wierzę. 

Kiedyś, kiedy dorosnę  

nic już w niej nie będzie mi obce,  

góry, lasy, morze, a nawet niziny  

przyjaciółmi będą Karoliny. 

I chociaż mam cztery latka,  

to nie zła ze mnie Polaczka! 

Wyróżnienie w miejskim konkursie  literackim „Polska moją Ojczyzną”. 


