WYDAWNICTWO BEZPŁATNE

Co warto

wiedziec?
Szanowni Państwo,
Dzisiaj mamy zupełnie nową propozycję! Wiemy, jak dzieci
uwielbiają wierszyki, dlatego udostępniamy za darmo wybór
wierszy edukacyjnych na przeróżne tematy. Dzieci dowiedzą się
ciekawych rzeczy o przyrodzie, o zwierzętach, krajach świata
i naszej Polsce. Więcej interesujących tematów znajdą Państwo
w naszych książkach, które serdecznie polecamy. Wiedza została w nich podana w przyjazny i ciekawy dla dzieci sposób.
Czytajmy dzieciom i zostańmy w domu!
Pozdrawiamy serdecznie!

Wybrane wiersze pochodzą z książek Izabeli Michty, Grzegorza
Strzebońskiego, Wiesława Błacha i Patrycji Wojtkowiak-Skóry.

Przyroda

SŁOŃCE
Słońce jest gwiazdą. Nie, nie żartuję!
A wkoło niego Ziemia kołuje.
Inne planety małe i duże
Też wokół Słońca wciąż są w podróży.
Wielkie, okrągłe, życie nam daje –
karmi rośliny, ogrzewa kraje.
Wschodzi od wschodu, praży w południe,
Zawsze na niebie wygląda cudnie.
Ten wiersz
pochodzi z książki:

KSIĘŻYC
Kręci się wokół naszej planety,
Jednak nie mieszka tam nikt, niestety.
To dzięki niemu pływy powstają –
Wody się wznoszą i opadają.
Dwanaście osób go odwiedziło,
Próbki zebrało, zdjęcia zrobiło.
Choć jedną stronę tylko widzimy,
Gdy jest na niebie, spokojnie śpimy.
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Na niebie

Przyroda

TĘCZA
Kiedy słońce oświetli w powietrzu krople wody,
Na niebie łuk powstaje niezwykłej wręcz urody.
Siedem barw dojrzysz na nim: czerwień, pomarańczowy,
Żółć, niebieski, granat, zieleń i ﬁoletowy.
Naprzeciw słońca staje – to tęcza naturalna –
A nad nią jeszcze jedna, choć z trudem dostrzegalna.
Choć na jej końcach skarbu żadnego nie znajdziemy,
Gdy tylko się pojawi, zobaczyć ją wyjdziemy.

CHMURA
Ciepłe powietrze wznosi się w górę,
A gdy się skropli, zmienia się w chmurę.
Łączą się z sobą kropelki małe
I tworzą chmury – szare, złote, białe…
Mamy więc chmury warstwowe, kłębiaste,
A także wysoko na niebie – pierzaste.
Gdy głowę czasami zadzierasz do góry,
Myślisz wtedy sobie: „Jakie piękne chmury!”.
Na niebie
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Przyroda

DESZCZ
Gdy ziemia paruje, wytwarza się chmura,
A z niej deszczyk pada – tak działa natura.
Gdy małe kropelki się połączą ze sobą,
Lepiej rozłóż szybko parasol nad głową.
Deszcz pada na lasy, na łąki, na pola
I ziemię nawilża – taka jego rola.
A później paruje i wraca do chmury –
Znów zmieni jej kolor z białego na bury.
Ten wiersz
pochodzi z książki:

GRZMOT
Piorunowi towarzyszy
I rozrywa hukiem ciszę.
Grom dźwiękowy z nieba zmierza,
Więc już każdy czas odmierza –
Kiedy piorun w ziemię wali,
Grzmoty słychać już z oddali,
Dzięki czemu zawsze wiemy,
Kiedy burzę zastaniemy.
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Pogoda

Przyroda

DŻUNGLA
Dżungla to las tropikalny,
Każdy dzień jest w niej upalny.
Są tam liany oraz krzewy,
Egzotyczne słychać śpiewy,
A tym, którzy ją zwiedzają,
Wciąż owady dokuczają.
To gęstwina nieprzebyta,
W Azji i Afryce skryta.

GÓRY
Nad poziomem morza góra pnie się w górę.
Szlakiem na szczyt wejdziesz – trasa da ci w skórę.
Gdy się szczyty złączą, masyw górski stworzą,
Masywy się za to w pasma górskie złożą.
Kotliny, doliny, pasma i masywy
Tworzą łańcuch górski – prosty albo krzywy.
I już są gotowe szlaki do wchodzenia.
To rozkosz dla wszystkich – wędrowca i lenia.

Tak wygląda świat
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Przyroda

EUROPA

Wiewiórka
W skokach jest doskonała,
Mknie niczym ruda strzała,
Cichutko się przemyka,
A potem szybko znika.
Pojawia się znów nagle,
Znika niepostrzeżenie,
A zatem dostrzec wiewiórkę
Trudno jest szalenie.
Czy jestem groźna?

Żaba
Życie żab z naturą w zgodzie
Płynie przede wszystkim w wodzie.
Nie ma zatem co ukrywać:
Żaba doskonale pływa,
Bo przecież już od kijanki
Wdraża się w pływackie szranki.
I jak to z żabami bywa,
Żabka żabką tylko pływa.
Czy jestem groźna?
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Ten wiersz
pochodzi z książki:

Przyroda

AFRYKA

Krokodyl
Opowiem wam o krokodylu,
Który od jaja mieszka w Nilu.
Ten groźny i osobliwy gad
Potraﬁ dożyć nawet stu lat!
Co rzec więc do takiej gadziny,
Gdy ma akurat urodziny?
Już chyba wiem, co powiedzieć mam:
„Dwieście lat, niech żyje, żyje nam!”
Czy jestem groźny?

Lew
Wszyscy się boją, aby król lew
Nie wpadł czasami w straszliwy gniew.
Tymczasem to lwice polują,
Za to samce pierwsze ucztują.
Pochłaniają łupu część lwią,
A potem sobie smacznie śpią.
No i jak wam się wydaje,
Dobre to są obyczaje?
Czy jestem groźny?
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Przyroda

AZJA

Chomik
Nie trzeba go przedstawiać nikomu,
Niektórzy mają chomika w domu.
W naturze chomik inaczej żyje,
Dwumetrową norę sobie ryje.
Tam dnie przesypia, tam zimuje
I tam zapasy też chomikuje.
Czy jestem groźny?
Ten wiersz
pochodzi z książki:

Panda
Myślę, że pandę wszyscy znamy,
Wszyscy ją znamy i kochamy,
Lecz nie wiem, czy to o niej wiecie,
Że jest na bambusowej diecie.
A ile tego bambusa zjada?
Czterdzieści kilo – to nie przesada!
Choć więc do pandy sympatię czuję,
Wspólną kolację sobie daruję.
Czy jestem groźna?
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Przyroda

NOCNA

AM

ERYKA

Ł
PÓ

Niedźwiedź grizzly
Można usłyszeć grizzly ryki
W zachodniej części Ameryki,
Najliczniej zaś występuje on
W parku narodowym Yellowstone.
Ten niedźwiedź ciągle się objada,
Nie jest to jednak jego wada.
Kiedy zapas tłuszczu zgromadzi,
Zimą również sobie poradzi.
Czy jestem groźny?

AUS

TRAL
I

A

Dziobak
Dziobaki są to bez wątpienia
Dość oryginalne stworzenia.
Mają dzioby, ale nie dziobią,
Tymi dziobami za to łowią.
Wysiadują jaja dziobaki,
Chociaż z pewnością są to ssaki.
Chyba was już przekonałem,
Że dziobak jest oryginałem!
Czy jestem groźny?
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Świat

WIELKA
BRYTANIA

Angielskie śniadanie
Prawdziwy Anglik, nim dzień swój zacznie,
Je na śniadanie dużo i smacznie:
Smażonym jajkom nadają tonu
Chrupkie smażone plastry bekonu,
Kaszanka, kiełbas wybór dość spory,
Fasolka, grzybki i pomidory,
Do tego grzanka z dżemem, owsianka,
Kawa, herbata lub soku szklanka.
Ufff… bardzo ciężkie, tłuste, nie tanie –
To jest angielskie pierwsze śniadanie.

FRANCJA
Paryż
Symbol i stolica Francji,
Słynny w świecie z elegancji,
Nazywany jest przez gości
„Miastem sztuki i miłości”.
W sercu, niczym pomost skalny,
Stoi wielki Łuk Triumfalny,
Lecz piękniejsza, mówię wam,
Jest katedra Notre-Dame.
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Świat

NIEMC Y
Niemiecka kiełbasa
Przysmak Niemców to kiełbasa.
Jest tu kiełbas cała masa:
Currywurst – kiełbaska z grilla,
Curry sos jej smak umila;
Także z grilla tylko biała
Bratwurst, w smaku doskonała;
Są parówki i serdelki,
Suchych kiełbas wybór wielki,
Wszystkich ich spróbować da się,
Chociaż można przytyć w pasie.
Ten wiersz
pochodzi z książki:

ROSJA
Matrioszka
W drewnianej lali lala się chowa:
W tułowiu – tułów, a w głowie – głowa.
Czasem tych lalek jest całe mrowie,
Każdą otworzyć można w połowie,
Każda podobna, choć mniejsze troszkę,
A wszystkie tworzą jedną matrioszkę.
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Świat

WŁOCHY
Pizza
Cienki placek, na nim zdrowy,
Świeży sos pomidorowy,
Tarty ser, bazylii krzynka.
Na myśl samą leci ślinka!
Oto pizza margherita –
Warto upiec ją i kwita.
Znane w domu i przedszkolu
Pyszne danie z Neapolu.

JAPONIA

Kimono
Jest w japońskiej garderobie
„Coś co nosi się na sobie” –
To dokładnie znaczy owo
Bardzo znane w świecie słowo.
Ubiór trochę jak szlafroki,
Rękaw długi i szeroki,
W pasie piękna szarfa – obi
Strój dla pań i panów zdobi.
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Świat

EGIPT
Piramidy
Dawni władcy ziem Egiptu
(Czemu? nikt dziś nie rozumie)
Chcieli stawiać piramidy
I w nich grzebać swoje mumie.
Budowali więc poddani
Z bloków skalnych i kamieni
Grób, co zwęża się ku słońcu,
A kwadratem jest na ziemi.
Dziś symbolem są Egiptu,
Na ich widok każdy hopsa.
Dwie największe stoją w Gizie:
Grób Chefrena i Cheopsa.

Ten wiersz
pochodzi z książki:

D
GRENLAN IA
Igloo
Zimowy domek z lodowych kostek,
Jego stawianie jest całkiem proste:
W ubitym śniegu, z miną wesołą,
Wycinasz „cegły”, tworzysz z nich koło,
Kładziesz następne i w pół godzinki
Masz igloo w kształcie połowy piłki,
Potem wycinasz malutkie drzwi.
Przytulnie w takim domku się śpi.
Dawniej mieszkali tak Inuici,
Dzisiaj myśliwym ratuje życie.
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Polska

WA R S Z A

WA

WARSZAWA

Największe w Polsce, miasto nad Wisłą,
stolicą kraju miastu być przyszło.
W czas wojny niemal z ziemią zrównana,
po wojnie szybko odbudowana.
W herbie Warszawy syrenkę mamy,
to symbol miasta tak dobrze znany.
W niej Trakt Królewski – piękność, co się zowie,
zabytków różnych jest tutaj mrowie.
Mosty, arterie, metro, tramwaje…
od stolic światowych miasto nie odstaje.
Ruch, gwar, budynki prawie do nieba,
stolicę Polski poznać dziś trzeba!

PAŁAC KULTURY I NAUKI
Najwyższy w Polsce*, sięga aż w chmury –
Pałac Nauki oraz Kultury.
Gdzie Plac Deﬁlad, kierujcie kroki,
by się przekonać, co za widoki.
Czterdzieści cztery piętra posiada,
nie wjechać na górę – to nie wypada!
Trzydzieste piętro, z widokiem taras…
ale spokojnie, nie wszyscy naraz!
Zegar na wieży, o jaki duży!
A co w Pałacu, gdy czas się dłuży?
Kino, muzea, teatr, wystawy,
Pałac Kultury taki ciekawy!
* Pałac Kultury ma 237 m i 44 piętra; taras widokowy,
na 30 piętrze, znajduje się na wysokości 114 m.

14

Polska

K R A KÓ

W

KRAKÓW

Na południu Polski, nad Wisłą – ciekawostka dla Was dziś taka,
Leży przepiękne miasto, to legendarny gród Kraka!
Kraków, bo o nim jest mowa, dawna Polski stolica,
zabytkami, historią, klimatem wszystkie kraje zachwyca!
Ten wiersz
pochodzi z książki:

WAWEL

Dwie stare budowle na Wawelu stoją,
obie były zawsze polskości ostoją.
Ta większa to Zamek… – Królewski, rzecz jasna,
katedra jest mniejsza, co nie znaczy ciasna.
W Zamku na Wawelu mieszkali królowie,
przybywali do nich ze świata posłowie.
W nim Sala Poselska, komnaty, jadalnia,
są izby dla dworzan, kuchnia, nawet pralnia.
W katedrze królowie się koronowali,
w uroczystych szatach pięknie wyglądali.
Są w podziemiach krypty – o tych wspomnę jeszcze,
w nich leżą królowie, narodowi wieszcze*.
Wokół katedry, przy murach, niejedna kaplica,
zaś Dzwon Zygmunt tam, gdzie wielka dzwonnica!
* Wieszczowie narodowi – tak określa się trzech największych polskich poetów,
żyjących w epoce romantyzmu: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego
i Zygmunta Krasińskiego. Na Wawelu pochowani są tylko Mickiewicz i Słowacki.
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Polska

WROCŁ

RZEŹBY
KRASNALI

AW

Bawię się tu doskonale,
dookoła mnie krasnale,
liczba ich ogromna* sprawia,
że atrakcją są Wrocławia!
Małe, z brązu, na ulicach,
każdy nimi się zachwyca,
Pracz Odrzański przy bulwarze,
by go ujrzeć – o tym marzę!
Tu Syzyfki pracowite…
Pchają kulę? Znakomite!
Eskulapek, Bardek, Skryba…
Coraz więcej ich przybywa.
* W czerwcu 2017 krasnali było 305,
ale wciąż pojawiają się nowe…

KATOW
KATOWICE

Poznać Śląsk dziś chętkę mamy,
do Katowic przybywamy!
Spodek widać już z oddali,
cieszą się dorośli, mali…
Tu kopalnie mamy spore –
choćby „Wujek” czy „Wieczorek”.
Piękny jest Murckowski Las,
dobrze tu spędzimy czas!
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Polska

Z AKOPA

NE

ZAKOPANE

Miasto leży u stóp Tatr,
czasem hula halny wiatr,
cudny widok z Gubałówki,
na Krupówki weź złotówki.
Każdy wciąż na Giewont zerka,
Krokiew – skocznia… ale wielka!
Zimą Polski to stolica…
Zakopane wciąż zachwyca!

TATRY

Na południu Polski sięgają aż w chmury
pełne majestatu Tatry – nasze góry.
Spośród skał szarości Giewont się wyłania,
każdy go podziwia, każdy mu się kłania.
Szczyty ośnieżone, z owieczkami hale,
kto raz tu przybędzie, nie chce wracać wcale!
Strumyki, bacówki*, tatrzańska kozica...
W naszych pięknych Tatrach wszystko tak zachwyca!
* Bacówka to drewniany budynek na hali, w którym w czasie wypasu owiec
mieszka baca z juhasami (czyli główny pasterz ze swoimi pomocnikami).
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Ten wiersz
pochodzi z książki:

Polska

MORZE BAŁTYCKIE
Chociaż jesteś małym smykiem,
wiesz, że Polska nad Bałtykiem.
Bałtyk lądem otulony
jest bezpieczny z każdej strony.
Są tu porty, statki, stocznie…
Plaże – każdy więc odpocznie,
a co więcej, nasze morze
pełne jest ciekawych stworzeń!
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Polska

PUSZCZA BIAŁOWIESKA
Ten wiersz
pochodzi z książki:

Na granicy Polski oraz Białorusi
puszcza, którą dzisiaj każdy poznać musi.
Stary las tu rośnie, takich mało w świecie…
Tutaj żyją żubry, słyszeliście? Wiecie?
Najwięcej na świecie żubrów na wolności!
Powód więc do dumy i wielkiej radości.
Są tu rysie i wilki chodzą watahami.
Puszczę Białowieską zwiedźcie kiedyś sami!
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