
Wierszyki o maju  

i biedronkach 

 

W poniedziałek biedroneczki  

gdzieś zgubiły swe kropeczki.  

Cały wtorek ich szukały,  

bo ich domek nie był mały.  

W środę poszły na spacerek  

przeszukały cały skwerek. 

W czwartek już nie miały siły,  

więc szukanie zostawiły. 

W piątek sobie przypomniały,  

że w szkatułce je schowały.  

Do soboty świętowały,  

tak im minął tydzień cały.  

Potem kropki założyły  

I w niedzielę piękne były. 



Jaki morał z tej bajeczki?  

Ciężkie życie biedroneczki,  

kiedy zgubi swe kropeczki. 

 

Wysłuchajcie ładnej piosenki o biedronkach w wykonaniu 

Katarzyny Sobczyk 

https://www.youtube.com/watch?v=g2A3VrgoRoY 

                                                         

                                                         Maj 

                          Maj we Święta obfituje 

Więc kalendarz się raduje 

Bo ma kartki kolorowe 

Na czerwono zabarwione 

 

Pierwszy maja – Święto Pracy 

Więc świętują dzień rodacy 

W Europie całej znany 

Narodowym jest nazwany 

 

Drugi maja – Flagi Święto 

Więc powiewam rozciągniętą 

Flagą biało – czerwoną 

Przez siebie zrobioną 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g2A3VrgoRoY


W dniu trzeciego, też majowa 

Konstytucja uchwalona 

Od tej pory prawa znamy 

Obowiązków przestrzegamy 

 

Potem data ósmy, w maju 

Pokonanie wrogów kraju 

Odzyskanie Niepodległości 

Po wojnie pokój w Polsce zagościł 

 

Dziewiąty maja – też data znana 

Świętuje Unia krajów zbratana 

Dwadzieścia osiem państw w Europie 

Święto Unii jest na topie 

 

Na tym koniec dat patriotycznych 

W miesiącu maju tak bardzo licznych 

Maj wiele jeszcze innych świąt ma 

Kalendarz wszystkie dobrze je zna… 

Dzień strażaka i hutnika 

Dzień drzewiarza i leśnika 

  

Święto Niezapominajki 



W bibliotece święto bajki 

  

Dzień pielęgniarki i kominiarza 

Ach! Ile świąt się w maju zdarza 

  

A to nie koniec, jest jeszcze wiele 

Kosmosu świętują przyjaciele 

  

I Dzień jest obchodzony Mamy 

Na całym świecie wszystkim znany! 

 

 

 

                Maj 

Cudny miesiąc, 



maj zielony! 

 

Pełen słońca, 

pól kwieconych. 

 

Co nam jeszcze 

maju dasz? 

 

Piękny Ty 

miesiącu nasz! 

 

Moc kolorów, 

ptaków śpiew. 

 

Słodki maj, 

zapiera dech! 

 

W maju wszystko 

kwitnie ładnie, 

 

lekki deszcz 

majowy spadnie. 

 

Maj pachnący 

i kwiatowy! 

 

Witaj, 

maju kolorowy! 

 

 

 



   

                                      Maj 
Najweselsze, najzieleńsze 

maj ma obyczaje. 

W cztery strony – świat zielony 

umajony majem! 

Ciepły deszczyk każdą kroplą 

rozwija dokoła 

z pąków – kwiaty, z listków – liście, 

z ziółek – bujne zioła. 

A po deszczu dzień pogodny 

malowany tęczą 

lubi wiązać krople srebrne 

na nitkę pajęczą. 

A gdy ciepła noc nadchodzi, 

kiedy dzień już zamilkł, 

maj bzem pachnie, wniebogłosy 

dzwoni słowikami! 

 

Przysłowia o maju: 

Deszcz majowy, chleb gotowy. 

Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju. 

Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie. 

Gdy w maju plucha, w czerwcu posucha. 

Gdy w maju śnieg pada, suche lato zapowiada. 

Jeśli w maju częsty grzmot, rośnie wszystko w lot. 

Kiedy pierwszy maj nie płacze, będzie chlebuś i kołacze. 



Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. 

W maju błoto lepsze niż złoto. 
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