
Konkurs - "Piszę i 
rymuję - przyrodę
szanuję" - Paulina 

Pajkert, Ewa Orylska-
Mardofel

Przedszkole Miejskie 
66 w Łodzi



Rozstrzygnięcie konkursu:

I miejsce: Pola Bednarz

II miejsce: Gabriel Krzyszkiewicz

III miejsce: Jan Jordan

Wyróżnienie: Martyna Jamrozińska

Dyplomy dla dzieci oraz podziękowania dla nauczycieli 

zostaną przesłane na adres mailowy. Nagrody dla 

zwucięzców zostaną przesłane pocztą na adres placówki.



„ Moje zwierzęta”

Alex się nazywam

czasem różne humory miewam,

ale kiedy jest mi smutno

biorę kredki, farby, płótno

i maluję różne drzewa,

to przyrodą się nazywa.

Są tam także ptaki rożne,

groźne wilki i węże podłużne.

Biegają dziki i sarny,

czasem nawet niedźwiedź polarny.

Lubię zwierzęta bo sam mam psa i królika.

Pies to Luna a królik Mika , co ciągle fika.

W moim akwarium ryby pływają,

one jednak imion nie mają.

Autor : Alex Musioł
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„ Kochane dzieci zbierajcie śmieci!”

Ptaszki dokarmiajcie,

O sarenkach zimą pamiętajcie.

Nie wypalajcie traw na łąkach,

bo musicie pamiętać o biedronkach.

Gdy myjecie zęby kran zakręcajcie,

O oszczędzaniu wody nie zapominajcie.

Gdy wychodzicie z sali dobrze żebyście 
pamiętali

o energii oszczędzaniu i światła wyłączaniu.

Jeszcze jedna ważna sprawa,

segregowanie śmieci to przecież zabawa.

Autor : Jan Jordan

„ Dzielna biedronka”

Jestem małą dziewczynką,
z wesołą minką.
Do biedronek w przedszkolu 
należę,
bo owady lubię szczerze.

Z mamą na spacery chodzę,
wtedy nigdy się nie nudzę.
Obserwuję wokół siebie przyrodę:
łąkę, zwierzęta , a nawet w kałuży 

wodę.

Nie depczę trawy, nie rzucam 
śmieci,
w naszym przedszkolu tego nie 

robią dzieci.
Balbinkowe przedszkolaki o 
środowisko dbają ,
zasady dobrego zachowania 
również dobrze znają.

Autor : Zofia Lankocz



„Na zielonej łące” Zofia Tatarczyk

Chociaż jestem mała,

pani mnie wybrała,

bym o przyrodzie,

wierszyk napisała.

Czymże dla mnie jest przyroda?

To są drzewa, kwiatki, łąki,

a na łąkach czerwone biedronki.

Pośród nich latają motylki,

NIE DEPCZCIE ICH NIGDY CHŁOPCY I 
DZIEWCZYNKI!

Na zielonej trawie mnóstwo kwiatuszków 
rośnie,

zajączki hasają, ptaszki ćwierkają o 
wiośnie.

Na kwiatkach pszczółki pracowicie 
nektar zbierają

CHROŃMY JE BO ZDROWY MIODEK NAM 
DAJĄ!

A więc jeśli chcecie piękną przyrodę 
mieć,

dbajcie o nią-trzeba tylko chcieć!



ZPM 3 w Łodzi

„ Przyroda to skarb”

Przyrodo ma kochana,

Nie będziesz nigdy sama,

Okolice wysprzątamy,

O łąki, pola, wodę zadbamy,

O zwierzęta się zatroszczymy,

Ziemi zniszczyć nie pozwolimy.

Janek Socha

„Apel do ludzi”
Nasza przyroda ,

To las, powietrze i woda,

Wspólnie o nią dbajmy,

Bardzo się starajmy,

Segregujmy śmieci,
To nic nie kosztuje,

Nie marnujmy prądu,

To Ziemię ratuje.

Przyrodę szanujmy,

Zdrową Ziemię zyskujmy.
Martyna Jamrozińska



PM 54 w Opolu

Pola Bednarz

„Chronię, bo kocham”

Jak człowiek na świecie może żyć bez przyrody?

To jest niemożliwe, wie o tym przedszkolak młody.

Drzewa, kwiaty, lasy, jeziora i góry też,

Są piękne tylko wtedy, gdy Ty tego chcesz.

Szanuj, troszcz się, dbaj i chroń,

To jest przyrody jedyna broń.

Bez niej człowieku słaby będziesz wielce,

Więc chroń ją całym swoim sercem.

Kochaj ją mocno, jak i ja to zawsze robię,

Chronię, bo kocham, kocham, więc chronię.

Segreguję śmieci, oszczędzam wodę i prąd,

Nie niszczę przyrody, bo przecież jestem stąd.

Przyroda jest za to mi bardzo wdzięczna,

Więc ze mną będzie zawsze bezpieczna.



Przedszkole 
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Jeziorna

CZYSTA RZEKA NA NAS CZEKA

Ignacy Ambrozik

Płynie sobie rzeczka wprzód
Chociaż widzę, że w niej brud. 
Och! Ogromne śmieci w niej 
Czy nie może ich być mniej? 
Tutaj kartony, tam buty stare 
Jakieś ubrania i puszki szare 

Jeszcze papierki, stare butelki 
A znad rzeczki smrodek wielki. 

Rzeczka chce być już przejrzysta 
Ją podziwia rowerzysta 

Spacerowicz się zachwyca 
Czystą i w blasku księżyca. 

Kochasz ziemię? - To ją szanuj,! 
I zaśmiecać jej nie planuj. 

Ziemia zachwyt budzi czysta 
To jest rzecz wręcz oczywista.





PM nr 1 Barlinek

Nadia Mazurek

„Przyroda"

Przyroda, przyroda to naszego kraju uroda.

Dbajmy o nią przedszkolaki,

przemierzając polskie szlaki.

Przyrodę trzeba szanować i bałaganem nie 
szpanować.

Bo zadbane środowisko to jest piękne widowisko



Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom 

i ich wychowawcom za udział w 

konkursie!

Pozdrawiamy,

Paulina Pajkert

Ewa Orylska – Mardofel


