
Wiersze klasy III b

„Sposób na nudę”

Dzieci napisały wiersze, rozwijały  swoje talenty i doskonaliły 

umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.



Miłosz Chmielewski

Gdy tylko poczujesz nudę,

szybko chwytaj za książkę,

zagraj w jakąś planszówkę,

lub rozruszaj się troszkę:

zrób kilka przysiadów lub skłonów.



Aleksander Kolendo

"Sposób na nudę"

Kiedy mnie ogarnia nuda,
kiedy nic się nie chce udać.
Idę pomóc memu tacie,
zrobić porządki w warsztacie.



Kasper Pająkowski

Kiedy czujesz nudę możesz zapytać mamę lub tatę czy możesz pomóc. 

Możesz wyjść na podwórko, jeżeli nie masz zagraj z rodziną 

w planszówki. Pogłaszcz swego zwierzaka lub pobaw się z nim piłką.



Amelia Rychter
Z nudów można robić wiele i w tygodniu 

i w niedzielę. Można skakać, można rzucać, 

piszczeć, biegać oraz kucać. I już przyszła Pani 

Wiosna, więc jestem bardziej radosna. Biegam 

i skaczę na trampolinie, albo ulepię coś 

w modelinie. Lubię układać kolorowe klocki, 

czasem schodzi mi aż do nocki.

Kiedy wieje wiatr i zimno na dworze, wtedy 
marzy mi sie plaża i ciepłe morze.

Jednak z domu wychodzić nie można, aby się 
nie zarazić, muszę być ostrożna. 

A na koniec robie z mamą babeczki, na których 
układam słodkie truskaweczki. 



Zuzanna Ohler

• Bo od rana tak coś czuję,

• że dziś sobie coś zrymuję,

• na wierszyki mam ochotę,

• a zadanie zrobię potem.



Szymon Pawlak

• Nie nudzę się w domu,

• Bo nie mówiąc nikomu,

• Bawię się miło,

• Jak wam się nie śniło,

• Buduję klockami,

• Bawię ludzikami

• Na trampku z kuzynkami,

• Skaczę pod chmurami,

• Nie nudzę się jak mops,

• A na obiad będzie klops!

•



Łucja Wilke

Gdy znowu ogarnie mnie nuda , wtedy mama 
podaje mi książkę. A tam ruda ,  ta ruda Ania 
co cały świat rudymi włosami przysłania. 
I skacze i bryka i nie che się uczyć języka.
Ale każdy uczeń wie , że języka trzeba uczyć 
się.



Julia Hetmańska

• Nieraz zostać w domu trzeba

• chociaż trudno w to uwierzyć.

• By dać temu łatwą wiarę

• rzucę tu pomysłów parę.

• Rano ubierz się, uczesz się

• i z lekcjami zacznij dzień.

• Żeby nuda nie wtargnęła,

• czas na dwór się zbierać.

• Poskaczemy, pochodzimy

• i na obiad się zjawimy.

• Po obiedzie poleżymy

• i na wieczór zatańczymy.



Ksawery Giedziewicz - Gapa

Też nie przegania jej żadna 
rada (nuda,tej nudy 
największa wada),lecz gdy 
przemienię się w czytelnika 
, przy dobrej książce , 

najszybciej znika!



Filaret Serbin

• Kiedy nudzi mi się w domu, mama pracy dużo da, wtedy w kuchni myj 

podłogę i lenistwo przejdzie wraz. Wtedy babcia nam podpowie, że lenistwo 

to jest strach. 



Dawid Szostek

• Kiedy rano się budzisz

• i mocno się nudzisz

• weź sobie książeczkę

• i poczytaj troszeczkę.

• A po zajęciach z Panią Irenką

• posłuż Mamusi pomocną ręką.

•

•



Magdalena Ziemian

• Aby dzieci sie nie nudzily,

• najlepiej zadania szkolne zrobily. 

• Potem w planszowki pograły, 

• by im humory dopisywały. 

• Troszkę sportu dla zdrowotności,

• aby nie zastały sie ich małe kości.



Jakub Kamiński

• Trzy tygodnie siedzę w domu.
Nie przeszkadzam tu nikomu
Chociaż kwarantanna w Polsce jest
ja wciąż na Skypie uczę się.
Wyjść na rybki już nie można,
a telefon rzecz cudowna.
I połowić  i pogadać przez niego można.
Tylko mama grać zabrania.
Koniec zimy, wiosna przyszła,
więc na sanki wyjść w końcu można.
Śniegu dużo wczoraj spadło.
Dzisiaj słońce nam wylazło.
I na łyżwy  i na rower,
i na sanki i na plażę,
Gdzieś bym poszedł ale wirus ...
W domu siedzieć każe.



Małgorzata Kurek

• Kiedy ci się nudzi,  

• nie bierz rąk do buzi!

• Tak nie robią DUZI!

• Zagraj z bratem w grę planszową

• albo namalujcie wspólnie tęczę  kolorową.

• Zadzwoń do dziadka

• lub posadź z mamą kwiatka.

• Rusz głową,

• a będzie kolorowo!



Olaf  Zwarra

Koronawirus jest już w Polsce,

Lewandowski przeznaczył majątek do szpitali,

by pacjenci nie chorowali.

Niektóre osoby kwarantannę mają,

inni niestety umierają.

Chociaż dużo zakażeń jest

bądźmy dobrej nadziei,

bo w Chinach już wyzdrowieli. 



Aleksander Jakusz

• Kiedy nuda cię dopada weź skakankę

• siaba daba idź na gierki komputerki

• Pomóż mamie na śniadanie

• zrobić tosta aby siostra była prosta.:)



Hanna Kromer


