
Słonko, słoneczko świeci i świeci. Wstaje co rano. Co tak 

świeci? To jest słonko. Śmieje się, przytula nas rano 

promykami i bawi się z małymi ptakami z pięknymi 

chmurkami i w nocy ze złocistymi gwiazdkami.  

 

Jakub  

 

 

Drogie Słońce. 

Witaj słoneczko. Co robisz w nocy? Na pewno śpisz. Dziękuję  

ci, że mnie otulasz swoimi  promykami. Dajesz mi uśmiech 

na twarzy. Wiem że górujesz nad światem. Jesteś jak 

złocista tarcza. Witasz nas co dzień, żegnasz księżyc. Jesteś  

mieniące, piękne i błyszczące. Wiem, że rozmawiasz  

z ptakami. 

           Kamil 



Kochane słonko, świeć nam, świeć, 

dobry humor będę mieć.  

Hej! Słoneczko, pokaż twarz, 

bo na pewno ciepły uśmiech masz. 

Jesteś piękne, jesteś duże 

i mocno świecisz tam wysoko, w górze.  

Laura                

  

 

 

 

 

 

 

 

Kochane słońce! 

Drogie słońce, dziękuję Ci za to, że dajesz nam światło. Kiedy 

świecisz na niebie nasze buzie się uśmiechają. Twoje ciepłe 

promyczki powodują, że z chęcią robimy różne rzeczy, np. 

uprawiamy sport na świeżym powietrzu, bawimy się, 

spacerujemy. Dzięki Tobie zawsze mamy dobry humor. 

Drogie  słoneczko pamiętaj o nas tej zimy, świeć nam jak 

najwięcej.  

Nadia  



 

 

 

Słonko, słonko, świeć nam mocno! 

Dzisiaj mocniej  

a jutro …. może jeszcze mocniej, a może słabiej. 

Co się stało drogie słonko? 

Deszczyk padał, może płaczesz? 

Mam nadzieje, że nie,  

bo kiedy jest Ci smutno, to mam zły humor. 

Słonko, słonko pokaż twarz,  

przecież jesteś piękny taki  

więc nie chowaj się za te krzaki. 

Natalia 

 

 



Słońce gorące otula nas swoim ciepłem. Najcieplejszą 

gwiazdą jest w całym Układzie Słonecznym. Pięknie 

migocze, lubię jak zachodzi, ma wtedy niezwykły kolor. Te 

promyki wyglądają jak nogi i ręce. Zawsze żółty kolor ma, 

każdy człowiek świetnie go zna. 

Marysia  

 

Słonko pięknie świeci rankiem a wieczorem zachodzi  

a księżyc wtedy na niebo wychodzi. Słoneczko nas jak kocyk 

otula i do siebie przytula. Piękne 

ma kolory, które  przyciągają 

wzrok, na przykład czerwony, 

pomarańczowy a na pewno żółty. 

Mruga do nas za chmur żebyś się 

uśmiechał a nie był naburmuszony. Daje blask, grzeje w 

stopy. Słonko jest piękne i potrzebne.  

Maja 



Słonko wita nas co dnia 

i co dzień radę da.  

Gdy zachodzi, żegna dzień - wita noc  

i otula się w ciepły koc.  

Raz żółte, raz czerwone  

i choć wiele kolorów ma, 

to z nikim się nie zmienia.  

W jego towarzystwie ziarno słonecznika 

z talerza szybko znika!  

Bo je tak szybko zje, 

że się nikt nie spostrzeże!  

Chyba nikt nie uśmiecha się szerzej!  

Co dzień rano głaszcze nas  

i mówi „ Na zabawę już czas!”.  

Już nic więcej nie powiem, 

bo boję się, że urażę go swym słowem. 

Alex  

.  

 


