
Witajcie Elfiki! 

Dzisiaj poznacie dwóch polskich pisarzy.  

Będą to: Julian Tuwim i Jan Brzechwa. 

 

 

Julian Tuwim 



 

 Lokomotywa 

 Bambo 

 Pstryk 

 Rzepka 

 Okulary 

 Ptasie radio 

 Abecadło 

 Spóźniony słowik 

 Kotek 

 

 

 

Zapraszamy do wysłuchania jednego z wierszy, którego tytuł odgadniecie 

po kolorowance poniżej. Popatrz na obrazek i zastanów się, co to będzie za 

wiersz ..  Jeśli masz ochotę, możesz go pokolorować. 

http://wierszykidladzieci.pl/tuwim/lokomotywa.php
http://wierszykidladzieci.pl/tuwim/bambo.php
http://wierszykidladzieci.pl/tuwim/pstryk.php
http://wierszykidladzieci.pl/tuwim/rzepka.php
http://wierszykidladzieci.pl/tuwim/okulary.php
http://wierszykidladzieci.pl/tuwim/ptasie-radio.php
http://wierszykidladzieci.pl/tuwim/abecadlo.php
http://wierszykidladzieci.pl/tuwim/spozniony-slowik.php
http://wierszykidladzieci.pl/tuwim/kotek.php


 

                     

 



Tak, to ,,Lokomotywa” 

https://www.youtube.com/watch?v=wzge0nSflq8  

 

A teraz jeszcze jeden, którego podpowiedź znajduje się poniżej: 

 

Tak, to  wiersz ,,Okulary”  

Zanim się z nim zapoznanie odpowiedz rodzicowi na pytania: 

-Ile jest par okularów na zdjęciu? 

-Które okulary są najmniejsze? 

-Które okulary mają okrągłe oprawki? 

-Ile par okularów zostanie na obrazku, jeśli schowamy wszystkie kolorowe?  

https://www.youtube.com/watch?v=wzge0nSflq8


 

,,Okulary” 

 

Biega, krzyczy pan Hilary: 

"Gdzie są moje okulary?" 

 

Szuka w spodniach i w surducie, 

W prawym bucie, w lewym bucie. 

 

Wszystko w szafach poprzewracał, 

Maca szlafrok, palto maca. 

 

"Skandal! - krzyczy - nie do wiary! 

Ktoś mi ukradł okulary!" 

 

Pod kanapą, na kanapie, 

Wszędzie szuka, parska, sapie! 

 

Szuka w piecu i w kominie, 

W mysiej dziurze i w pianinie. 

 

Już podłogę chce odrywać, 

Już policję zaczął wzywać. 

 

Nagle zerknął do lusterka... 

Nie chce wierzyć... Znowu zerka. 

 

Znalazł! Są! Okazało się, 

Że je ma na własnym nosie. 

 

 

 

Masz w domu jakieś okulary? Jeśli tak, możesz pobawić się z mamą lub 

tatą w zabawę ,,Ciepło-zimno” . A jeśli nie, okulary można szybko wyciąć   



 

Przejdziemy do kolejnego polskiego pisarza, którym jest : 

Jan  Brzechwa 

 

 

 



 

Wiersze Jana Brzechwy to świat pełen przygód, w którym głównymi postaciami 

są zwierzęta ( hipopotam, kaczka, kwoka, żuk, stonoga, pies, jeż, żaba, wrona, 

ślimak ) i rośliny ( pomidor, koper, szczypiorek, kalarepka, groch, pietruszka, 

cebula, burak, fasola ). 

Wiersze Jana Brzechwy 

 Na straganie 

 Kaczka dziwaczka 

 Na wyspach Bergamutach 

 Katar 

 Samochwała 

 Kłamczucha 

 Skarżypyta 

 Leń 

 Zoo 

 Tańcowała igła z nitką 

 

Wiecie, że wiersz można zaśpiewać? Oto wiersz Jana Brzechwy ,,Na 

wyspach Bergamutach”  

https://www.youtube.com/watch?v=o_ECELn4O_s 

 

 

http://wierszykidladzieci.pl/brzechwa/nastraganie.php
http://wierszykidladzieci.pl/brzechwa/kaczka-dziwaczka.php
http://wierszykidladzieci.pl/brzechwa/na-wyspach-bergamutach.php
http://wierszykidladzieci.pl/brzechwa/katar.php
http://wierszykidladzieci.pl/brzechwa/samochwala.php
http://wierszykidladzieci.pl/brzechwa/klamczucha.php
http://wierszykidladzieci.pl/brzechwa/skarzypyta.php
http://wierszykidladzieci.pl/brzechwa/len.php
http://wierszykidladzieci.pl/brzechwa/zoo.php
http://wierszykidladzieci.pl/brzechwa/igla-z-nitka.php
https://www.youtube.com/watch?v=o_ECELn4O_s


Znajdź 12 różnic na obrazku: 

 

 



Drogie Elfy! 

Dzisiaj to wszystko. 

 

Na koniec chciałybyśmy tylko wspomnieć, że 2 maja obchodzimy  

Święto Flagi. 

 

Flaga to nasz symbol państwowy. Pamiętacie jakie ma kolory? 

 

 

Jeśli masz możliwość i pomysł, możesz w domu wykonać flagę Polski 

według własnego pomysłu. 

Życzymy udanego długiego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek   

Ściskamy mocno, 

Wasze panie.  


