
„POLSKA MOJĄ OJCZYZNĄ” 
- udział dzieci i rodziców z grupy IV  

w konkursie literackim 
 

Dzieci z rodzicami z grupy IV wzięły udział w konkursie literackim  

pt. „Polska moją Ojczyzną”. Organizatorem  II edycji  konkursu było 

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku. 

 

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

rodziców; 

 Pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej; 

Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu dzieci i rodziców; 

 Budowanie poczucia dumy z bycia Polką, Polakiem. 

 

Na konkurs wpłynęło sześć wierszy napisanych przez dzieci wspólnie  

z rodzicami. 

  

 
„MOJA MAŁA OJCZYZNA” - Karolina Pawełko z mamą Dorotą,  

wyróżnienie w konkursie literackim 

Polska – to kraj w którym się urodziłam,  

tu pierwsze kroczki postawiłam, 

tu pierwsze słowa powiedziałam,  

patriotyczne piosenki zaśpiewałam. 

 

To miejsce, gdzie żubry lasy przemierzają,  

a każdej wiosny zawilce zakwitają. 

To kraj, do którego bociany wracają,  

i swoje gniazda radośnie zakładają. 

 

Mój kraj – Polska – Ojczyzna kochana,  

od dziecka bardzo dobrze mi znana! 

 

Wiesz ten Karolina recytowała na III edycji Przeglądu Recytatorskiego – 

„Między Wierszami, czyli Orzełkowy Przegląd Poezji Dziecięcej” 

pt.„Polska – Moja Ojczyzna”.   
 

 

 

 



                                                „POLSKA MOJĄ OJCZYZNĄ" -   

                                                Hanna Wasiluk z mamą Karoliną, 

                                                  nagroda w konkursie literackim 

Wspaniała jak moja Mama, 

Ojczyzna ma ukochana.  

Choć jestem jeszcze maluszkiem, 

to kocham ją całym serduszkiem. 

  

Biały orzeł dodaje mi odwagi,   

jestem dumna z polskiej flagi,  

bo ma barwy biało czerwone,  

które są niezwyciężone. 

  

Jestem szczęśliwa gdy na nie patrzę,  

a Polska w moim sercu na zawsze. 

 

 

„CO TO JEST POLSKA?” - Antonina Michniewicz  z mamą Eweliną, 

nagroda w konkursie literackim 

Co to jest Polska? 

To kraj w którym mieszkamy – odpowiada dziecko do swojej mamy. 

My jednak wiemy, że nie jest to tylko kraina na mapie, 

nie są to tylko łąki zielone, pola zbożem falujące, 

drzewa szumiące nad nami, rzeki płynące swymi korytami. 

To jest coś więcej. 

To jesteśmy my wszyscy, którzy tu mieszkamy  

i ponad wszystko swoją Ojczyznę kochamy. 

Czy pod zaborami, czy też w wojny czasie,  

nawet gdy nasz kraj znikał na mapie. 

Zawsze była i będzie dla nas najważniejsza,  

bo Polska przetrwa  zawsze w naszych sercach. 

„MOJA KOCHANA POLSKA” –  

Filip Nartowicz z tatusiem Kamilem, 

                                           nagroda w konkursie literackim. 

Polska moja ojczyzna, 

gdzie ziemia jest zawsze żyzna,  

gdzie rosną wysokie kłosy  

bez względu na kraju losy. 

 

Moja kochana Polska,  

rozciągnięta od morza do Śląska,  

gdzie orzeł biały poluje  

i bocian gniazda buduje.   

 

Polska jest bardzo piękna,  

każdego dnia i też w święta. 

Więc dbać będę o mój kraj, 

 by był mi niczym raj. 



 

 „MOJA PIĘKNA POLSKA” - Sandra Fronczyk z mamą Wioletą  

wyróżnienie w konkursie literackim. 

Jestem dumna że jestem Polką, 

Dla mnie ta sprawa jest wielką. 

 

Polska to duże Państwo, 

Już mam pięć lat i wiem to.   

 

Kolor ojczystej flagi jest biało-czerwony, 

Powiewa na wszystkie świata strony. 

 

Barwa biała jest w miejscu paska górnego, 

Pochodzi ona od orła białego. 

 

Na dole flagi kolor jest czerwony,  

Wywodzi się od pola tarczy herbowej. 

 

Patrzę na ulicach miasta na polską flagę często, 

Gdy w święta państwowe jest ich gęsto! 

 

Dużo mocy jest w tym kolorze, 

Rozciąga się poprzez polskie góry i morze. 

 

W moim kraju są cztery pory roku za to, 

Jesień, zima, wiosna, lato! 
 

 

„MOJA OJCZYZNA” - Kacper Małyszko  

                              z rodzicami 

                                        wyróżnienie w konkursie literackim. 

Moja Ojczyzna, mój kraj kochany, 

tu kwitną wiśnie i tulipany. 

Piękne są nasze miasta i wioski,  

jak malowane nasze pierwiosnki. 

Wiosna zakwita piękną zielenią,  

pola złociste w słońcu się mienią. 

Piękna jest flaga biało- czerwona, 

przez przodków naszych krwią obroniona. 

 

Cieszę się bardzo, że jest mym domem 

o silną Polskę walczyli z wrogiem, 

nasi dziadkowie i pradziadkowie. 

Abyśmy mogli żyć w wolnym kraju  

Uczyć się, bawić, czuć się jak w raju. 
 
 
 
 



 
 

„O MOJEJ OJCZYŹNIE” - Izabela Szypulska z mamą Julią  

wyróżnienie w konkursie literackim. 

Moja Ojczyzna to widok za oknem, 

a tam wielka brzoza smagana wiatrem.  

Moja Ojczyzna to ogród przedszkolny – stare kasztany, 

trawnik, kwiatów rabatki, bujany konik. 

  

Ojczyzna to mama, tata, siostra  

i cała moja rodzina, 

a gdy do babci pojadę, widzę: 

pagórki, jeziora, gdzieniegdzie równinę. 

 

I pies nas wita wesoło 

i babcia przytula,  

a dziadek pudło z szachami wyjmuje, 

zagramy partyjkę? – proponuje 

 

Kocham Ojczyznę, gdy z mojej brzozy 

kory nie odrywam, gdy papierek po cukierku 

zamiast wyrzucić na trawę – do kieszeni chowam. 

No i gdy się do ludzi uśmiecham. 

 

Kocham Ojczyznę, gdy mamę przytulam, 

gdy mówię przepraszam, proszę, dziękuję, 

gdy jestem miła, gdy z siostrą się bawię, 

gdy łowiąc z dziadkiem ryby mówię: wrzućmy je do stawu. 

 

A wtedy brzoza pięknie szumi, 

rodzina się uśmiecha, 

na podwórku jest czysto, 

a ja jestem szczęśliwa. 

 


