
Szkolny Konkurs Poetycki Zimowe rymowanki rozstrzygnięty! 

Uczniowie klas IV-VI mieli okazję wykazać się swoją inwencją twórczą, biorąc udział 

w szkolnym konkursie poetyckim Zimowe rymowanki. Konkurs polegał na napisaniu                   

wiersza-rymowanki składającego się minimum z trzech zwrotek czterowersowych. Tematyka 

utworu musiała być ściśle związana z zimową porą. Spośród zgromadzonych prac ciężko było 

wyłonić jedynie trzy najlepsze wiersze, gdyż ich autorzy zaprezentowali niezwykle 

wyrównany poziom. Dlatego też miło mi poinformować, iż zwycięzcami konkursu zostali: 

 

- Łucja Lubowicka, kl. IV c 

- Feliks Popławski, kl. IV e 

- Iga Kućmierowska, kl. IV c 

- Emilia Jabłońska, kl. IV d 

- Kacper Roszkowski, kl. IV c 

- Wiktor Mieczkowski, kl. IV a 

 

                                                                                                 Wszystkim serdecznie gratuluję! 

Agnieszka Wasiluk 

 

 

Wiersze zwycięzców znajdują się poniżej – gorąco zachęcam do lektury. 

 

 

 

 

 

 

 



ZIMOWE RYMOWANKI 

 

Zimowy czar i magia (Łucja Lubowicka, kl. IV c) 

Napadało śniegu wiele, 

chodźcie mali przyjaciele. 

Ulepimy wnet bałwana, 

śniegowego super – pana.  

 

W śnieżki bawić się będziemy, 

a wieczorem odpoczniemy. 

Gdy już spać się położymy, 

o prezentach sobie śpimy. 

 

Choineczkę przyniesiemy, 

pięknie udekorujemy. 

Aby w święta czar i magia, 

w nasze serca się zakradła. 

 

 

Mroźny dzień (Feliks Popławski, kl. IV e) 

 

Sroga, biała, śnieżna zima 

i siarczysty mróz wciąż trzyma. 

Przez skrzypiący, biały śnieg 

mały chłopiec biegł. 

 

Przed górką zobaczył sanki 

i z czwartej klasy koleżanki. 

Dziewczynki z górki zjeżdżały 

i bardzo głośno się śmiały. 

 

Chłopiec wrócił do domu, 

nic nie mówił nikomu. 

Zabrał ze sobą narty, 

bo był bardzo uparty. 

 

Pobiegł na górę szybko 

jakby był sprytną rybką. 

Zjechał z górki szybkim susem 

jakby był śnieżnym duchem. 

 

Znowu wrócił do domu, 

nic nie mówił nikomu. 

Dumny bardzo był z siebie 

i było mu jak w niebie, 

bo pokonał mróz 

i już nie jest tchórz. 

 



Zimowy czar (Iga Kućmierowska, kl. IV c) 

 

Coraz krótsze dni się stają, 

ptaki wcale nie śpiewają. 

Mróz już szczypie w nasze uszy, 

co dzień w nocy śnieżek prószy. 

 

Rzeki lodem się pokryły, 

sosny białe suknie założyły. 

Wszystko wokół wygląda bajecznie, 

taki widok mógłby trwać wiecznie. 

 

Mówię do swej koleżanki: 

„Zuziu, szybko idź po sanki!” 

Ubieramy się cieplutko 

i bawimy wesolutko. 

 

Drzewa śniegiem otulone, 

w naszą stronę pochylone. 

Z dachów sopelki zwisają 

i się do nas uśmiechają. 

 

Popatrz na cudne śnieżynki, 

tańczą w słońcu jak dziewczynki. 

Piękne kształty przybierają, 

do zabawy zapraszają. 

 

Piękna nasza zima polska, 

od Pomorza, aż do Śląska. 

W żadnym kraju nie znajdziecie 

tych widoków – to już wiecie. 

 

 

 

Zimowa pora (Emilia Jabłońska, kl. IV d) 

 

Najzimniejsza pora roku, 

Pani Zima przy mym boku. 

Śniegiem po kolana prószy, 

sypie nawet w nasze uszy. 

 

Dzieciom zima nie przeszkadza, 

bo bałwanek dobrze im doradza. 

Gdy go lepią to się cieszą, 

ale do innych zabaw także śpieszą. 

 

Ten, kto zimę lubi, niech się śmieje, 

bo każdy ma tę wielką nadzieję, 

że co roku będzie wracać 

i nie będzie się zawracać. 



Zimowe pejzaże (Kacper Roszkowski, kl. IV c) 

 

Narysuję na oknie zimowe pejzaże, 

śniegiem usłane, jak sobie wymarzę. 

Będą bielutkie, oszronione czasem, 

muśnięte lekkim puchem, jak promień nad lasem. 

 

Widzę rodzinę, co do domu zmierza, 

chłopiec robi kulki ze śnieżnego pierza. 

Mama tuli dziewczynkę, co wypadła z sanek, 

a tata niesie choinkę i je ciastka z marcepanem. 

 

Ten zimowy czas to magia prawdziwa, 

bo widok zza okna to nie żaden dziwak. 

To dom mój i moja rodzina, 

taki zimowy obrazek me okno przypomina.  

 

 

 

Zima (Wiktor Mieczkowski, kl. IV a) 

 

Kiedy dni stają się coraz krótsze, 

kiedy noce są coraz dłuższe, 

wiatr za oknem mocno wieje, 

a błękit chmur ciemnieje. 

 

Płatki śniegu rozjaśniają świat, 

na polu swoje stopy odbił skrzat. 

Magiczny zapach w powietrzu się unosi, 

i na zewnątrz, na zewnątrz nas prosi. 

 

Chodźmy, razem ulepimy bałwanka, 

zmarzniemy w ręce z samego ranka. 

Będziemy się bawić i każdy wytrzyma, 

bo wcale nie straszna jest taka zima.  

 

 

 

 


