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„Grzyby” 
Jan Brzechwa 

 

 

                    

 

Król Borowik Prawdziwy szedł lasem 

postukując swym jedynym obcasem, 

a ze złości brunatny był cały, 

bo go muchy okrutnie kąsały. 

Tedy siadł uroczyście pod dębem 

I rozkazał na alarm bić w bęben: 

„Hej, grzyby, grzyby, 

przybywajcie do mojej siedziby, 

przybywajcie orężnymi pułkami, 

wyruszamy na wojnę z muchami”. 

Odezwały się pierwsze opieńki: 

„Opieniek jest maleńki, 

a tu trzeba skakać na sążeń, 

gdzie nam, królu, do takich dążeń?!” 

Załkały serowiatki: 

„My mamy maleńkie dziatki, 

wolimy życie spokojne, 

inne grzyby prowadź na wojnę”. 

Zaszemrały modraczki: 

„Mamy całkiem zniszczone fraczki,           

mamy buty wśród grzybów najstarsze, 

nie dla nas wojenne marsze”. 

Zastękały czubajki: 

„Wpierw musimy wypalić fajki, 

wypalimy je, królu, do zimy, 

w zimie z tobą na wojnę ruszymy”. 

A król siedzi niezmiennie pod dębem, 

każe znowu na alarm bić w bęben: 

„Przybywajcie, pieczarki, maślaki, 

trufle, gąski, purchawki, koźlaki, 

bedłki, rydze, bielaki i smardze, 

przybywajcie, bo tchórzami gardzę!” 

Ledwo rzekł to, wtem patrzy, a z boru 

maszeruje pułk muchomorów: 

„Przychodzimy z muchami wojować, 

ty nas, królu, na wojnę prowadź!” 

Wojowały grzybowe zuchy, 

pokonały aż cztery muchy, 

król Borowik winszował im szczerze 

i dał wszystkim po grzybowym orderze. 
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      Policz grzyby. W każdym kółku narysuj tyle kropek ile jest danych grzybków. Pokoloruj. 
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Kasztanowe ludki. 

 

Kasztaniaki. 
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 11 listopada   

 Narodowe Święto Niepodległości 

 



 
 

8 
 

   Dziękuję, Polsko!  

 

 Dziękuję, Polsko, za Orła Białego, 

 za dom rodzinny, zabawy z kolegą. 

 

 Dziękuję, Polsko, za polne kwity, 

 a uśmiech i miłość mamy i taty. 

 

         Dziękuję, Polsko, za złote zboże, 

  a zachód słońca nad polskim morzem. 

 

Jesteśmy polakami          Dziękuję, Polsko, za twoje dary 

             Za bursztyn  plaży i Kraków stary. 

My jesteśmy Polakami, 

naszym godłem Orzeł Biały,            Dziękuję, Polsko, za krzyż na Giewoncie 

a stolicą jest Warszawa,             I za Polaków serca gorące. 

znać jej nazwę ważna sprawa. 

                Dziękuję, Polsko, za twoją odwagę, 

Ref. Nauczyłem się w przedszkolu            za biało-czerwoną na maszcie flagę. 

  rzecz to bardzo oczywista     

   dbać o wszystko dookoła,             Dziękuję, Polsko, ojczyzno moja, 

bo ojczyzna jest mi bliska.             Za to, że jesteś a ja jestem Twoja. 

        

My jesteśmy Polakami,             Kocham cię, Polsko, mocno i szczerze, 

Nasze Tatry są górami             Bo jestem Polką i w ciebie wierzę. 

 a królową rzek jest Wisła.               

Polska to nasza ojczyzna.     
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Pokoloruj według wzoru. 
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Maluj według kodu. 
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Pokolouj 
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