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Dziecinka mała   Autor wiersza: pani Agnieszka, mama Filipa z gr. III 

 

Raz Dziecinka mała, 

spać wcale nie chciała. 

Bo myślała, wspominała i wciąż coś opowiadała. 

A jej mała główka, od pomysłów aż huczała. 

Mama czekała, czytała, śpiewała… 

Aż nagle ucichła, bo się sama ululała. 

A dziecinka mała,  

jak nie spała, tak nie spała. 

Wymyślała, że się wilka kiedyś bała 

i do usypiania tatę głośno zawołała.  

Tata przerażony, 

szuka wsparcia żony. 

Żona już zasnęła, 

czas na superbohatera. 

Tata wnet rymuje, 

wierszy wyszukuje, 

i białe baranki 

w powietrzu maluje. 

Czy mała dziecinka spać dzisiaj planuje? 

Tata panikuje, 

mądrze kombinuje, 

chyba swojej mamy teraz potrzebuje.  

Wnet babcia przybywa, 

tata pada, tak to bywa… 

Babcia przytuliła, 

piosnkę zanuciła. 

A dziecinka mała 

jak nie spała, tak nie spała. 

A teraz dziadziusia 

do pokoju zawołała. 

Dziadziuś pewny swego, 

nie straszne to dla niego, 

bo za chwilę dopnie swego. 

Patrzy dziecku prosto w oczy 

prostym słowem je zaskoczy 

„Dobranoc” mówi czule 

już dziecko nie kombinuje. 

Zamknęło właśnie oczy 

a dziadziuś na palcach 

z pokoju wyskoczył. 

 

 



 

Jak pięknie sobie śnić  
Autor wiersza: pani Ania, mama Igi z gr. III 

 

 

Kiedy noc zapada mrokiem, 

księżyc świeci wtem do okien, 

gwiazdy niebo rozświetlają 

i tym samym znać nam dają, 

że znów podróż się zaczyna, 

gdzieś tam w główce jest kraina, 

która co noc się otwiera 

i w świat pięknych snów zabiera. 

 

Jak się takie cuda dzieją? 

Pyta Maluch nas z nadzieją. 

Otóż wsłuchaj się w me słowa,  

niech otworzy Ci się głowa,  

wyobraźni czas nastaje, 

pięknych bajek świat powstaje.  

Jest tam mała, dobra wróżka, 

która szepcze Ci do uszka: 

połóż główkę, oczka zmruż,  

i przygotuj się, bo już…  

 

Tu pojawia się kraina, 

w której sen się rozpoczyna,  

jest tam tęcza kolorowa, 

która się za góry chowa. 

Są zwierzątka małe, duże, 

Masha, skacze przez kałuże, 

Smurfy bawią się radośnie, 

Jaś się schował w wielkiej sośnie, 

więc Małgosia nasłuchuje, 

wszystkie drzewa przeszukuje. 

Są królewny, są rycerze, 

nawet słonie na rowerze!  

Krasnoludków, też jest kilku, 

jeden fruwa na motylku, 

inne robią fiku miku 

i lądują na trawniku. 

Jednorożce też latają,  

tym w potrzebie pomagają. 

 

 

Jest też piernikowa chatka, 

i Przyjaciele Kubusia Puchatka! 

Kot już buty swe zakłada, 

gna do niego Fajniaków brygada. 

I Psi Patrol też tam bryka, 

wszędzie radość, smutek znika! 

 

Jest tam wszystko czego chcesz, 

co wymyślisz, to tam jest. 

Przygód możesz mieć tam masę,  

szukać tęczy, biec z kompasem. 

Być księżniczką lub rycerzem, 

na swym statku, stać przy sterze. 

Wyobraźnia tym kieruj, 

W snach obrazy Ci maluje. 

Jednak by tak stać się mogło, 

I śnić pięknie na okrągło, 

Kiedy pora jest się kłaść, 

Chętnie trzeba chodzić spać, 

Do łóżeczka raz, dwa, trzy, 

Tam czekają piękne sny. 

e Tak więc śpij Maluszku sobie, 

Niech się dzieją cuda w głowie, 

Niech się sny nie powtarzają, 

I co noc smacznie lulają. 

 

 



 

 

 

 

Kołysanka dla Leosia 
Autor wiersza: pani Edyta, mama Leopolda z gr. IV 

 

Gdy księżyc leniwie 

zagląda przez szybę 

Ciekawy czy dzieci 

szykują się do snu 

 

Czas do łóżeczka 

mój mały chłopczyku 

Zmęczony brykaniem 

od rana radosnym 

 

Czekam aż powiesz 

„daj rączkę mamusiu” 

Przykryję cię kołdrą 

aż po uszy same 

 

I będę patrzyła 

jak słodko zasypiasz 

Wtulony w pluszaka 

i wtulony w mamę 

 

Powiem ci wtedy 

że jesteś zabawny 

i mądry i ważny 

ty moje kochanie 

 

Śpij już syneczku 

Miej sny najciekawsze 

opowiesz mi o nich 

gdy ze słońcem wstaniesz 

 

 

 

 

  

 



 

Misio Ptysio 
Autor wiersza: pani Agnieszka, mama Mai z gr. IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy misio wieczór zniucha 

Mama szepcze mu do ucha, 

Tak więc muszę Ci coś przysiąc- 

Jeszcze rzeczy mamy tysiąc, 

Do zrobienia tuż przed snem… 

 

Aby noc była za dniem, 

Aby dzieci były zdrowe, 

Na zasady czas już nowe! 

 

Po przedszkolu umyj raczki, 

Żeby zjeść na deser paczki! 

Czyste ręce, buzia też, 

By wirusy poszły precz! 

 

Po obiadku mamę weź, 

Idź na spacer jeśli chcesz. 

Tlen w powietrzu bardzo sprzyja, 

Aby mózg się nam rozwijał. 

 

Po kolacji umyj zęby, 

Dobrze szoruj nie rób przerwy! 

Żeby zdrowe zęby mieć- 

Trzeba starać się i chcieć! 

 

Do łóżeczka wskocz czyściutki, 

Aby wierszyk ten króciutki,  

Ktoś przeczytał Ci przed snem- 

Powiedz ten o Ptysiu chcę! 

Misio Ptysio- choć malutki, 

Rozwiązuje wszystkie smutki, 

Zna już wszystkie dobre rady- 

Rytuały i zasady! 

 

Bo gdy dzieci grzeczne są, 

Same wtedy sobie śpią, 

A co noc wprost do uszka 

Szepcze im cudowna wróżka. 

 

Pięknych snów, miłości wiele, 

Dla was właśnie przyjaciele! 

 

Kiedy grzeczne są dzieciaki, 

To wiadomo – przedszkolaki! 

 

Skoro świt nad rankiem wstają, 

I buziaka mamie dają! 

Pełne werwy i z uśmiechem, 

Do przedszkola mkną z pośpiechem! 

 

Aby ten świat cudny był, 

Zrzucam na was śpiący pył... 

Śnijcie dobrze o aniołkach, 

Reniferach i koziołkach, 

Aby rano szybko wstać, 

I szybciutko gazu dać! 

 

 

 

 

 



Senne podróże 
Autor wiersza: pani Joanna, mama Julii z gr. IV 

 

Już zmęczona jesteś, pora zasnąć już, 

Ciemno już za oknem, oczka swoje zmruż. 

Kocham Cię córeczko, zawsze będę tu. 

Nic się nie obawiaj, płyń w krainę snu. 

 

W sennych Twych marzeniach, przygoda czeka Cię, 

Z kim dziś będziesz fruwać? Z kim pobawisz się? 

Czy spotkasz dziś Piotrusia? A może wróżki dwie? 

Czy będziesz dziś strażakiem, czy w kotka zmienisz się? 

Gdzie dziś w swym śnie polecisz? Na północ gdzieś daleką? 

A może będziesz w domu, pod czułą mą opieką. 

 

Gdziekolwiek będziesz córciu, kimkolwiek staniesz się, 

Ja zawsze jestem blisko i bardzo kocham Cię. 

A rano mi opowiesz przygody wszystkie te, 

I znów będziemy myśleć jak w życie wcielić je. 

 

  



Kołysanka dla Teo 
Autor wiersza: pani Magdalena, mama Teodora z gr. VII 

 

Nocka przyszła, pociemniało, 

niebo gwiazdy rozsypało. 

Dzień zostawmy więc za sobą 

i polećmy mleczną drogą. 

 

Polecimy na dywanie, 

zobaczymy co się stanie. 

Zmruż więc oczka, wyruszamy, 

podróż naszą zaczynamy. 

 

Spójrz na mapę: za kasztanem 

i za czwartym fortepianem 

w prawo będzie skręcić trzeba, 

potem w lewo i do nieba. 

 

I tak minut szczypta zleci, 

potem Pluton będzie trzeci, 

jedna gwiazda, trzy księżyce, 

to są nasze okolice! 

 

Mały Książę już tu czeka, 

wypijamy szklankę mleka. 

Z Różą też się przywitamy, 

trochę razem pośpiewamy. 

 

Róża nuci - Luli luli, 

Mama do snu Cię utuli. 

Zmruż już teraz swe oczęta, 

podróż swoją zapamiętaj. 

 

- Czas już na nas, już wracamy? - 

Przytulony pytasz mamy. 

- Wędruj dalej, mój Kochany. 

Patrz, tam snu pięknego bramy... 

 

Idź. Spokojnie, pięknie śnij. 

Słodko mój Maleńki śpij. 

 

 

  



Wiersz na dobranoc 
Autor wiersza: pani Maja, mama Zosi z gr. VII 

 

Jeszcze chciałabyś się bawić, 

Jeszcze „mamo, tato!” wołasz. 

Kucyków nie chcesz zostawić. 

Jak ty wstaniesz do przedszkola?  

 

Tyle masz pomysłów jeszcze, 

Które w dniu się nie zmieściły. 

Chciałabyś się ganiać w deszczu, 

A ta mama nie ma siły… 

 

Tyle bajek jeszcze czeka,  

W gry dziś prawie nie pograłaś. 

Nie dopiłaś kubka mleka, 

Mamka nic nie poczytała. 

 

Patrz, za oknem, w nocy cieniach,  

Nowe światy już czekają. 

Gwiazdy w baśnie sen przemienia, 

Księżyc czeka z bajek zgrają.  

 

Śpij, córeczko, a gdy zaśniesz 

W snach zobaczysz nocne ptaki.  

Smoki będą wiodły waśnie 

I zakwitną senne maki. 

 

Śpij, córeczko, na poduszce 

Śpi twój rudy, ciepły kotek. 

Przez sen łowi letnią muszkę, 

Z włosów chce ci zrobić motek. 

 

Mama jeszcze pocałuje, 

Tata zajrzy na dobranoc, 

Już w ocean snów nurkujesz… 

Gdzie dotrzesz? Opowiesz rano.  

 

  



 

Mycie zębów 
Autor wiersza: pan Mariusz, tata Nikoli  

z gr. VIII 

 

Umyj zęby krzyczy ojciec 

Umyj zęby krzyczy matka 

Umyj zęby krzyczy babcia, 

Dziadek, ciotka i sąsiadka. 

 

Ale córka nic nie słyszy 

I udając mości Greka 

Niby, że nie rozumiejąc 

Wciąż się bawiąc tylko zwleka. 

 

A słodyczy zjadła krocie 

Widząc to, że taka masa 

Płaczą ząbki, gdyż bakterie 

Mają ucztę pierwsza klasa! 

 

Warzyw jeść w ogóle nie chce, 

Widząc owoc stroi miny 

Ale chcąc mieć zdrowe zęby, 

Musisz dać im witaminy! 

 

I szczotkować zęby trzeba 

rano raz, i raz wieczorem 

Przez co najmniej dwie minuty 

Pastą z wapniem i fluorem! 

 

Niech więc każdy zapamięta 

Rada z doświadczenia mego, 

Jeśli chcesz mieć piękny uśmiech 

Szczotkuj zęby dnia każdego! 

 

 

Zanim zaśniesz 
Autor wiersza: pani Agnieszka, mama Laury  

z gr. VIII 

 

Gdy wieczorem ściemnia się 

Lubisz czuć że rodzic obok jest 

Kiedy czyta ci bajeczkę 

I przytula swą Córeczkę 

Gdy też kładzie obok ciało 

By synkowi dobrze się spało 

Już w przebraniu piżamkowym 

I po myciu ząbków zdrowych 

Zrobił siusiu, umył rączki 

I gotowy do snów w pączki 

Do łóżeczka wskoczył Maluch 

Przykrył nóżki, każdy paluch 

Już zasypia… z czasem śpi 

Myśląc o psach z wielkiej wsi 

 

 



Mój zwierzyniec 
Autor wiersza: pani Ania, mama Henia z gr. VI i Frania z gr. IX 

 

Mamo, kup mi konika!  

A po co, Franiu? Mama pyta. 

Będę z nim biegać i brykać, 

I grzywę czesać, i cukierki słodkie w pysk wtykać, 

I patrzeć jak śmiesznie prycha, 

Oj mamo! Ja baaaardzo chcę konika !! 

 

A ja, mamo chcę małego pieska! 

A po co, Heniu? Mama rzekła. 

Będę się z nim bawić i skakać 

i piłkę rzucać i łapać! 

A potem kupię mu gryzaka i łapkę nauczę podawać! 

I karmić będę tego oseska 

Oj mamo! Ja baaaardzo chcę pieska !! 

 

A po co nam w domu zwierzęta? 

Konik, piesek, rybki czy kocięta? 

Mamy w domu małego konika:  

Franio przecież ciągle skacze i bryka 

I cukierki mamie z szafki podkrada 

I uchyłkiem je pod stołem zjada….     

 

Pieska też mamy w domu małego: 

Henio cały dzień harcuje na całego! 

Biega, fika, piłkę rzuca i skacze, 

Brata szturcha, gdy tylko nie patrzę… 

 

Ja mam w domu cały zwierzyniec! 

Patrzcie tylko na tą słodką minę: 

Henio marszczy nos jak mały kotek 

Mruczy jak miś, gdy zajada miodek. 

Franio oczka mruży jak szczeniaczek, 

Słodką buźkę robi jak kociaczek. 

 

Moje słodkie kotki, misie, rybki 

Małe ptaszki, pieski i koniki, 

Kocham mój zwierzyniec mały,  

Przez nich dom jest radosny cały! 

 

 

 

 


