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Wiersze dla dzieci





Cztery latka to nie mało,
aby zadbać o swe ciało. 

Ćwiczyć, bawić się wesoło, 
robić figle, skakać w koło. 

O swe zdrowie dbać na co dzień, 
aby żyć ze sobą w zgodzie.

Jeść marchewkę i pietruszki, 
by mieć wciąż wesołe brzuszki. 

W "Zdrowym ciele zdrowy duch" - 
kiedy masz codzienny ruch.

Aleksander Walczak, lat 3



Aby zdrowym dzieckiem być
trzeba dużo wody pić!

Trzeba biegać, skakać, tańczyć!
Pójść na łyżwy oraz sanki...

rower, rolki, hulajnoga...
Ruch nam zawsze zdrowia doda!

Ewa Gozdalik, lat 3



Jeśli chcesz żyć zdrowo 
jedz warzywa i owoce w koło.

Bo w zdrowym ciele zdrowy duch,
taki z Ciebie będzie ZUCH!!!

Kaja Walasik, lat 3



W zdrowym ciele, zdrowy duch,
każdy więc chce być jak zuch.

Nie wystarczy wody picie,
by wieść długie, zdrowe życie.

Co dzień rano dobrze wstać
aby ciału rozruch dać.

Kilka skłonów, podskoków,
pompek, skrętów lub wykroków.

Po południu dla odmiany
krótki bieg też jest wskazany.

Do tego zdrowe żywienie
i prostsze będzie ćwiczenie.

 

"Zdrowie"



Pamiętaj o witaminach,
jedz marchewkę, seler, szpinak, 

jabłko, gruszkę czy banana
zjadaj sobie co dzień z rana.

Gdy to wszystko zapamiętasz, buzia będzie
uśmiechnięta.

Witaminy są pomocne
"A" da wzrost, "D" - kości mocne.

Wiosną , latem czy jesienią,
wszyscy zdrowie sobie cenią.

Zdrowo jedz, miej dużo ruchu,
złapiesz formę mały zuchu.

Sandra Jemioł,
 lat 6



Gdy chcesz zdrowym być,
kolego,

nie zapomnij nigdy tego-
że owoce i warzywa

czarodziejskie mają moce!
a więc często po nie sięgaj,

bo w nich wielka
                     jest potęga!

Filip Gozdalik, lat 5



Trochę pobiegać w zimę nie zaszkodzi,

Sport to zdrowie! I o to chodzi!

Duży i mały człowiek wie,

Jeśli chcemy być zdrowi 

musimy ruszać się.

Gimnastyka to podstawa 

                i zarazem świetna sprawa!                 

Zimy czas nadszedł już,

dookoła biały puch.

My się ciepło ubieramy, 

siarczystemu mrozowi się nie damy.

Owoce i warzywa chętnie zjadamy,

wtem odporności nabieramy.

Mycie rąk i higiena osobista to żaden trud,

bowiem mydło zmyje wszelki brud.

Lena Poneta, lat 4



Stale ćwiczy strzały
i sztuczki techniczne.

W rzutach wolnych oraz karnych
jest po prostu mistrzem.

Biegnie sobie piłkarz
przez zielone pola.

Kiedy się zatrzyma, 
pięć pompek wykona.

Lubi kopać piłkę,
frajdę mu to sprawia.

A kondycję ciała swego
przy tym tez poprawia.



A do tego chude mięsko
oraz rybka świeża.

Wszystko z wody lub na parze,
tak jak się zaleca.

i do picia tylko woda
oraz zdrowe soki.

Coca - colą gardzi - 
wie, że tylko szkodzi.

Wie, że w sporcie zdrowa dieta
jest ogromnie ważna.

Sporo warzyw i owoców
co dzień więc zajada.

Przykład więc należy 
brać z tego piłkarza.

Inwestycja w sport i zdrowie
zawsze się opłaca.

Mikołaj Kozera, lat 6



Tam marchewka, jabłko, gruszka, 
wszystko zdrowe jest dla brzuszka.

Mało siadaj na kanapie,
wtedy tłuszczyk Cię nie złapie.

Hej dziewczyno, hej chłopaku,
bywaj często w warzywniaku.

Seler, burak i sałata,
dadzą siłę Ci na lata.

Rano wstawaj, rób ćwiczenia,
a zobaczysz jak sie zmieniasz.

Mia Torzewska, lat 5



Jeść owoce i warzywa,

ciągle biegać, w piłkę grać,

na rowerze jeździć żwawo,

pływać, skakać, dużo spać.

Trzeba często się uśmiechać

i pamiętać o tym, że 

W zdrowym ciele zdrowy duch - 

każdy Ci to powie zuch.

Jestem dzielnym przedszkolakiem

i zasady dobrze znam.

Żeby zdrowym być i mądrym,

trzeba wciąż o siebie dbać.

Michał Cerfass, lat 3



Potem zjadam owoce, 
         żeby do zabawy mieć lepsze moce.

Na zabawę nadszedł czas,
więc się bawię i robię hałas.

Potem zjadam chętnie obiadek,
żeby koledzy nie mówili na mnie niejadek.

"Posiłek"
Rano zjadam płatki owsiane, bo to 

bardzo zdrowe śniadanie.

Jabłko, gruszkę kroję w paski,
żeby robić po nich lepsze wygibaski.

Po kolacji idę spać,
żeby rano wyspanym wstać.

Mateusz Jędraszek, lat 6 



Cały rok o zdrowie dbamy,
 bo codziennie się ruszamy.

Na spacery wychodzimy
wspólnie z mamą też ćwiczymy.
Ruch to bardzo ważna sprawa,

no i świetna też zabawa.

Dużo warzyw zajadamy,
tak się zdrowo odżywiamy.

I słodyczy unikamy,
dzięki temu siły mamy.
A do picia tylko woda,

która zawsze zdrowia doda.

Dziś wam wspólnie opowiemy,
co o zdrowym życiu wiemy.

Hela, Kala no i mama,
która rymy sama składa.

Kalina Cichawa, lat 3
Helena Cichawa, lat 5



Przyszedł Leon do doktora i powiada:

 - Brzuch mnie boli już od rana, proszę pana!

Lekarz spytał więc chłopaka jaka jest dieta nieboraka...

Leon odrzekł:

- W poniedziałek, proszę pana, jadłem drożdżówkę z samego rana.

We wtorek zjadłem chipsów cały worek.

Torbę ciastek próbowałem w środę oraz w czwartek.

W piątek i sobotę na torcik miałem ochotę.

Już w niedzielę przed obiadem zjadłem czekoladę całą.

"Zdrowy tydzień"



Doktor słuchał i rzekł wreszcie:
-Drogi chłopcze...Twój brzuch boli, bo przez siedem dni jadłeś słodkości do woli!

Zdrowy tydzień to podstawa! To jest bardzo ważna sprawa!
W poniedziałki i we wtorki jedz marchewki, kalafiorki.

We wtorek i środę wypij świeży sok i wodę.
W czwartek, piątek i sobotę wyjdź na spacer, choćby z  kotem.

A w niedzielę zamiast słodyczy musisz trochę poćwiczyć!
Gdy nawyki zmienisz swoje - brzuch przestanie Cię niepokoić!

Moi mili pamiętajcie:
Zdrowa dieta to podstawa,

 ruch to bardzo ważna sprawa!

Miłosz Kowalski, lat 5



Po pierwsze:
Codziennie pijemy wodę, 

by mieć zdrowie i piękną urodę.

Po drugie:
Jemy owoce i warzywa - 

one mają witaminki,
które potrzebne są 

i dla chłopaka 
i dla dziewczynki.

Najważniejsze jest nasze zdrowie, 
kto tego nie wie, zaraz się dowie.

"Nasze złote rady"



Po piąte:
Śmiejemy się, bawimy i tańczymy wokoło, 
a nasze życie będzie wyglądało kolorowo.

Po trzecie:
Ćwiczymy stale, by mieć 

smukłą figurę 
i czuć się doskonale.

Po czwarte:
Myjemy całe ciało, by cudnie

 pachniało i świetnie wyglądało.

Oskar Mazur, lat 6
Mikołaj Mazur, lat 4



Gdy na dworze słońce świeci, 
to zmęczone często dzieci.

Żar się leje, trudno wstawać,
no bo słońce - co tu gadać.

 

Gdy na dworze deszczyk pada
nic się nie chce, trudna rada.

Leżeć, ziewać i podjadać
no bo deszczyk - co tu gadać.

Po przedszkolu - chwilkę leżeć.
Po zakupach trochę siedzieć.

Tu się przespać na fotelu,
tam poleżeć - przyjacielu!

Ale czy to zdrowe plany?
Może lepszy pomysł mamy?

W zdrowym ciele zdrowy duch,
a kto ćwiczy ten jest zuch.



Dziś pobiegam sobie chwilę.
Spędzę czas ten bardzo mile,

bo pobiega ze mną mama,
więc nie będę siedzieć sama.

Jutro zrobię skłonów kilka,
bo to będzie tylko chwilka.
Tata ze mną też poćwiczy,
mama serie nam policzy.

A pojutrze rower chyba,
będę zdrowa niczym ryba.
Brat pojeździ ze mną też,

dołącz do nas, jeśli chcesz.

To są plany modne, zdrowe,
ale kończę tę przemowę
i na rolki ruszam śmiało,

 bo mi sportu ciągle mało!

W zdrowym ciele zdrowy duch,
 a kto ćwiczy ten jest zuch.

Gabriela Matyga, lat 5



Cukierki, chipsy
 i paluszki odstawiamy
a zamiast tego gruszki, 
jabłka, banany zjadamy.

O ćwiczeniach 
też nie zapominamy
brzuszki, przysiady

 i podskoki chętnie machamy.

W mojej rodzinie katar, kaszel jest nieznany, 
bo się zdrowo odżywiamy!

Mama kalafior, fasolkę i paprykę kisi
i żaden katar koło nosa nam nie wisi.

My chętnie te kiszonki zjadamy
i dlatego kaszlu nie mamy.

Więc pamiętajcie, dzieci drogie,
jedzcie kiszonki bo to samo zdrowie.

Maja Jędraszek, lat 3



Czy Ty wiesz, że jesteś tym, co jesz?
Chipsy, cola, czekolada,

 nie jest dla Nas zdrowa sprawa. 
Banan, gruszka czy pietruszka, 

dla Naszego zdrowia to podstawa!
Grupa II "Brzuch i głowa się odzywa:

- Jedz owoce i warzywa, 
a już zawsze będziesz zdrowy

 i do zabawy gotowy"
Grupa X

A psik! Na zdrowie! - każdy odpowie.
Gdy katar męczy i boli głowa...

Nie przychodź wtedy do przedszkola!
Idź do lekarza, weź witaminy, 
by inne dzieci się nie zaraziły...
a kiedy w pełni odzyskasz siły - 

do wspólnej zabawy Cię zaprosimy.

Grupa XIII



Zdrowym być to ważna rzecz,
trzeba tylko starać się,

aby w diecie mieć warzywa
i owoce też spożywać.

Dużo ruchu mieć codziennie
i pić wodę też sumiennie.

By wirusów nie mieć więcej
umyj w ciepłej wodzie ręce.

Grupa IV



"Pamiętaj o tym..."

Każdy przedszkolak o tym wie,
że zdrowy tryb życia jest the best!

Każdy przedszkolak wie również o tym,
że rybkę z kaszą warto zjeść!

Warzywa, owoce i starty ser bo po tym,
moc witamin w tobie jest.

Przysiady, pompki i gwiazdy trzy,
aktywny jestem i ja i Ty!

Brokuły, szpinak to rarytasy,
zamiast hot doga i tłustej kiełbasy.

Spacery, biegi i picie wody...
Pamiętaj o tym póki żeś młody.

Grupa VIII
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