Wielkanoc
"Wielkanoc"
Oliwia Drogosz
Wielkanocne porządki zaczynają się.
Malutkie dzieci już radują się.
Wszyscy dorośli porządkują,
a dzieci pisanki malują.
Nareszcie nadeszła Wielka Sobota,
więc koszyczek ubieramy,
jedzenie tam wkładamy
i do kościoła zabieramy.
W Wielkoniedzielny poranek
znika z koszyczka baranek,
jemy wielkanocne śniadanie,
bo każdy chrapkę ma na nie.
W lany poniedziałek
bierzemy psikawki w dłoń
i lejemy kogo popadnie,
aby był mokry dokładnie,
ale jedyną przeszkodą jest to
psikać trzeba mało,
żeby rodzeństwo się nie pochorowało.
I jest to cała Wielkanoc
psikawki chowamy już na noc.

"Wielkanoc"
Karolina Parzybut
Wielkanoc, Wielkanoc
przychodzi wraz z wiosną!
Na drzewach już pąki,
widać już przyrosty..
A my bazie zrywamy
i do koszyka wkładamy.
Chlebeczek, baranek,
pisanki, kraszanki
w sobotę święcimy
i na wielkanocnym stole
honorowe miejsce mu robimy.
Trzeba pielęgnować te tradycje
zwyczaje i obyczaje,
aby następne pokolenia
nie miały problemu wcale.
I niech każdy pamięta,

że święta Wielkanocne
obchodzimy godnie i radośnie.
Alleluja! Alleluja!

"Wielkanocne przygotowania"
Olga Kuna
Raz Olga z Piotrkowa
przed świętami w sklepie była
i z rodzicami zakupy robiła.
Baranki, jajeczka,
kurczaczki, ciasteczka,
placki przekładane,
schaby nadziewane,
śledziki marynowane,
żureczki zabielane,
kiełbaskę białą,
chlebek i bułkę rumianą.
Owoców było bez liku
i nie mieściły się w koszyku.
Choć zakupów było wiele,
nie zapomnieli o kościele.
Święconka będzie radosna
jak kolorowa wiosna.
Mama śniadanko uroczyste zrobi
i gości na nie zaprosi.
Wielkanocnym jajkiem
wszyscy się podzielą,
A przy tym stole życzeń nie zabraknie.
Bo każdy święta kocha i je pragnie.

"Wielkanoc"
Monika Chojwa
Wielkanoc, Wielkanoc to święta wiosenne.
One są dla nas bardzo przyjemne.
Kolorowe pisanki,
Białe baranki,
Śniadanie wielkanocne,
Króliczki kicające.
W śmigus-dyngus wodą się lejemy
I wciąż szalejemy, i radujemy.

"Wielkanoc"

Ola Szulejko
Już białym żurem pachnie w całym domu.
Już każdy jajko zdobi po kryjomu.
Już mama szykuje smaczne dania na święta,
Żeby długo o nich każdy pamiętał.
Dzieci koszyczek wspaniale dekorują
I do kościoła się szykują.
W koszyczku zajączek lub owieczka,
Pisanki kolorowe, babki lukrowe,
Bazie wierzbowe albo borówkowe.
Bo Święta Wielkanocne
Nastrajają bardzo radośnie.
A my z okazji Wielkiej Nocy
Życzenia składamy,
Zdrowia, szczęścia, radości
I przez całą Wielkanoc samych pyszności.

"Wielkanoc jest wspaniała"
Mateusz Greszko
Wielkanoc jest wspaniała,
dzieci malują kolorowe jaja:
w dzwoneczki, hiacynty,
koteczki, bursztynki,
gwiazdeczki, jodełka,
pazurki, słoneczka.
Łączą je liniami,
różnymi szlakami.
Wszyscy się radują,
piękne pieśni wyśpiewują:
Pan Jezus nam Zmartwychwstaje,
idźmy do kościoła,
to żadne nowe zwyczaje.
Składamy potem życzenia,
dużo szczęścia i radości,
niech w każdym sercu zagości,
niech każdą duszę rozjaśni,
wszystkie smutki rozprószy.
Cała rodzina jest uśmiechnięta,
bo to będą wspaniałe święta.

"Wielkanoc"
Monika Niedzielska kl.VIf, Julita Śnioch kl.VIf
Wielkanoc to piękny czas,

Rodzina wtedy odwiedza nas.
Dzieci jajka malują,
Przy tym bardzo się radują.
Z koszykiem dumnie idą do kościoła,
Na każdej twarzy mina widnieje wesoła.
Gdy do domu ze święconką wrócą
Podzielą się z bliskimi i się nie zasmucą.

"Zamówienie"
Patrycja Gołygowska
Zamówienie chciałam złożyć,
żeby potem się położyć.
Zjem ze smakiem
ciasto z makiem,
może trufle z czekoladą,
albo wafle z marmoladą.
Pomarańcze, marcepany,
winogrona i banany,
i daktyle, i migdały,
no, karmelków kilka małych.
I na pewno makagigi,
marmoladki oraz figi.
Tylko, jak ja to przyniosę?
Przecież tego nie uniosę.
To już koniec tego wiersza,
bo na miejscu chcę być pierwsza!

