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„Dobroć” 

Dobroć to bycie miłym dla innych, 

Nie szukać za swe złe zachowanie winnych 

Pocieszać gdy smutny ktoś jest 

To dla słabszego, przyjacielski gest. 

Dobroć to pomoc w trudnej sprawie 

Być z kimś w kłopotach i zabawie. 

 

„Twórczość” 

Twórcza Dorotka od rana 



Bardzo jest zapracowana. 

Bo pomysłów tysiąc ma 

Z nudą sobie radę da. 

Lepi, klei i wycina ,  

A szczęśliwa u niej mina. 

Wiersze pisze, recytuje 

I z tej pracy się raduje. 

 

„Prawdomówność” 

Prawdę mówić obiecuję. 

Ja nie kłamię, nie żartuję. 

Bo kto z prawdą żyje w zgodzie 

Jest na pewno dzisiaj w modzie. 

I przyjaciół wielu ma 

Z wszystkim sobie radę da. 

Gdy kłopoty, daję słowo 

Prawdę mów obowiązkowo. 

 

 



„Magiczne słowa” 

Magiczne słowa stosuję 

Grzecznie się już zachowuję 

Witam się miło z kolegami 

Dzielę się też zabawkami 

Przy stole kulturalnie jem  

Bo o zasadach wszystko wiem. 

I daję słowo  

Postępować przepisowo. 

 

„Ciekawość” 

Lubię zadawać pytania 

Rozwiązywać trudne zadania 

Wiadomości nowe zdobywać. 

Tajemnice nauki odkrywać. 

To przez ciekawość moją 

Zdobywam wiedzę swoją. 



 

„Spokój” 

Spokój i opanowanie 

Dobre cechy niesłychanie. 

Szybciej wszystko mi wychodzi 

Gdy do złości nie dochodzi. 

 

 

„Pogoda ducha” 

Od kolacji do śniadania  

Głośno płacze mała Hania. 

Hania chyba nie wie o tym,  

Że jest śmiech i figle, psoty. 

Już na pewno zapomniała 

Jak z radości wciąż skakała. 

Och przypomnij Haniu sobie 

To na zdrowie wyjdzie tobie. 

Bo kto śmieje się wesoło  

Ma przyjaciół wielu w koło 

 



„Współpraca” 

Kto dziś zgodnie współpracuje 

Ten wysiłku nie żałuje. 

Praca szybciej mu wychodzi 

Do sukcesu wnet dochodzi 

 

 

„Moje prawa” 

Mam prawo do rozmowy 

I do własnego zdania 

Do śmiechu i radości, 

I smutku odczuwania. 

Mam prawo żyć bezpiecznie, 

Bez strachu, bez obawy, 

I do szacunku innych, 

Do wspólnej też zabawy. 

Mam prawo do odmowy 

I do gorszego dnia, 

Bo tak, jak i dorosły 

Odczuwam także ja. 


