
KONKURS „DLA DZIECKA W DNIU DZIECKA” ROZSTRZYGNIĘTY!!! 

 

Dyplom 
dla  Rodziców/Babć/Dziadków/Opiekunów 

 

za zajęcie pierwszego miejsca 

w SZKOLNYM KONKURSIE NA DRUGIE ŚNIADANIE 

 

Śniadanie spełniło wszystkie kryteria. Pierwsze, co rzucało się  

w oczy, to jego przepiękne kolory. Śniadanie wyglądało  

tak zachęcająco, że można było „pożerać je wzrokiem”. Cudowny 

zapach zdradzał, ile troski i miłości włożyliście w jego 

przygotowanie. Ślinianki oszalały i pracowały na 110%.   

Z każdym kęsem wyczuwało się „niebo w gębie” i w ten sposób, 

przez żołądek, dotarliście do serca! 

 

Dzięki Wam Dzień Dziecka 2021 

będę kojarzyć z czymś megaprzyjemnym! 

 

JESTEŚCIE NAJLEPSI!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesławiec, 1 czerwca 2021 

 



Kwestionariusz oceny zadań konkursowych  

1. Kryteria oczne: 

a)   nie kole i nie szczypie w oczy, 

b)  cieszy wzrok tak, że można "jeść oczami", 

c)   na widok jedzenia śmieją się oczy, 

d)   kształty i kolory same wchodzą w oczy. 

 

2.  Kryteria smakowe: 

  a)  jednym z wyczuwalnych smaków jest radość,  

  b)  ma konsystencję chrupciopłynącopodobną, 

  c)  rozpływa się w ustach i pieści podniebienie, 

  d)  juror, spożywając zadanie konkursowe, jest w siódmym niebie. 

 

3. Kryteria węchowe: 

a) można wyczuć miłość i troskę włożone w przygotowanie, 

b) zapach tej pychoty przenosi w krainę marzeń, 

c) woń tej smaczności wywołuje w tzw. mędzykęsiu same „ochy” i „achy”, 

d) zapach zapada w pamięć i nadaje się do opowiadania wnukom na starość. 

 

ŚNIADANIOWE PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW ZA PYSZNE ŚNIADANIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA 2a   

Bo chipsy nam się przejadły,  

notowania „cuksów” spadły. 

Chcemy silni być i zdrowi, 

Przeciwstawić się tłuszczowi. 

Cukier też już wyszedł z mody, 

Nie przysparza nam urody. 

 

 

  

   

 

 



KLASA 1a 

Wszystko było smaczne, zdrowe 

i bajecznie kolorowe. 

Mamom, Tatom – dziękujemy, 

pierwsze miejsce przyznajemy. 

Nagrodą za superśniadanie 

Będzie grzeczne zachowanie. 

 

 
 

 

KLASA 2c 

Dzień dzisiejszy wyjątkowy, bo radosny był i zdrowy. 

Do śniadania z wielką chęcią zasiedliśmy wszyscy zgodnie,   

a przewodnią myślą było: „Jedzmy zdrowo, a nie modnie!” 

W to, że zdrowo jeść należy, każdy dzieciak święcie wierzy, 

jednak tylko dzięki mamom, które z buzią zatroskaną 

wcześnie rano dzisiaj wstały i śniadanie szykowały, 

ten posiłek kolorowy był tak smaczny, jak i zdrowy. 

Za to pięknie dziękujemy i w przyszłości więcej chcemy! 

 

 



 

KLASA 2b 

Dzisiaj od kolorowych kanapek ten dzień zaczęliśmy, 

Później deser zjedliśmy 

By mieć siłę i poszliśmy!!! 

Kiedy na basenie pływaliśmy 

Nad jednym się zastanawialiśmy: 

Czemu wszystko tak nas kusiło? 

I wtedy nas olśniło! 

Nasze serce wyczaiło,  

że to nasze mamusie  

i zrobiło nam się miło! 

 

 



KLASA 3a      

 

Hej chłopaki! Hej dziewczynki!  

Dzisiaj były witaminki. 

Mamy soczek, chlebek, serek. 

I co jeszcze? 

Sam już nie wiem. 

Tyle było smakołyków, warzyw, wędlin, jogurcików. 

Wszystko takie pyszne, zdrowe i do naszych pustych brzuszków 

 trafić gotowe. 

Bez śniadania myśleć nie mogę, brakuje energii na dalszą drogę. Gdy zjem takie zdrowe 

śniadanie, z wielką radością pracuję w szkole, nauka sama wchodzi do głowy i na każdy 

sprawdzian jestem gotowy.  

Jem warzywa i owoce 

zyskam przez to nowe moce!  

Dziękujemy swoim bliskim za śniadanie 

i witaminki. 

 



 

 

 

KLASA 3c 

 

 

 

Dziś śniadanko było pyszne!  

Chętnie jadły dzieci wszystkie.    

Chleb razowy i ogórki, 

pomidory, z pora wiórki, 

też sałaty, jabłka, gruszki, 

wszystkie śmieszne z sera duszki, 

szynki, marchew i banany 

śniadaniówkom temat znany! 

 

 

 

 

 

 

Za niesamowite wręcz pyszności  

podziękowania ślą dzieci w dużej 

ilości. 

Niech mamusiom i tatusiom, 

babciom, dziadkom, ciociom też 

 będzie miło – no i cześć! 

Za zdrowe i kolorowe śniadania, 

robione z miłością dla nas, 

tylko my najlepiej wiemy, komu 

dziś 

z serca pięknie dziękujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fraszka od klasy 8b 

 

Choć znana to prawda i każdy to powie, 

W życiu coziennym nic ponad zdrowie! 

A żeby cieszyć się nim do syta, 

Śniadanie z rana to rzecz znakomita! 

Dziś dziękujemy kochanym Mamusiom, 

Tatusiom, Babciom oraz Dziadziusiom 

Za smakołyki zdrowe i miłe, 

Które przygotowali, wkładając miłość w te chwile. 

 

I jeszcze sekret zdradzimy Wam skrycie: 

Przez żołądek do serc naszych trafiliście niezbicie! 

 

 

KLASA 4c 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Klasa 4 b 

 

Tak jak powiedział Ludwig Feuerbach : „Człowiek jest tym, co zje” i Rodzice uczniów  

z klasy 4 b doskonale o tym wiedzą – stąd zdrowe i pięknie udekorowane śniadania. 

Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy kulinarnych talentów. 

 

 

 

 

 

 



KLASA 7b 

 

Drodzy Rodzice, 

dziękujemy Wam serdecznie za wybitne śniadanie,  

które przygotowaliście nam z okazji Dnia Dziecka. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za trud, który włożyliście w jego wykonanie.  

Doceniamy wszystko, co dla nas robicie.  

Jeszcze raz dziękujemy. Bardzo Was kochamy. 

Wasze dzieci 

 

Kochani Rodzice, 

chcielibyśmy Wam z całego serca podziękować za kolorowe i pyszne śniadanie,  

które przygotowaliście dla nas z okazji Dnia Dziecka.  

W ramach podziękowania postaramy się odwdzięczyć równie pysznym siadaniem w każdy 

weekend. 

Mamy nadzieję, że takie bajeczne dni będą się powtarzały. 

Wasze córki i Wasi synowie  

 

Drodzy Rodzice, 

dziękujemy za przepyszne śniadanie.  

Jesteśmy wdzięczni za Waszą troskę i zaangażowanie.  

Dzięki nim ten dzień był kolorowy i pełen radości. 

Bardzo Was kochamy. 

Wasze dzieci 

 

 

 

 

Klasa 4a 

 

Bardzo 

dziękujemy  

wszystkim 

rodzicom  

za poczęstunek 

oraz pyszne  

i zdrowe 

śniadania  

przygotowane  

dla uczniów klasy 

4a.  

   

Uczniowie z 

wychowawcą 

 



Klasa 5a 

Bardzo dziękujemy za muffinki dla każdego chłopca i każdej dziewczynki z klasy 5a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 7a 

 

Nasza klasa 7a 

wielką frajdę dzisiaj ma! 

Na talerzach bardzo zdrowo - smacznie, ładnie, kolorowo. 

Tu tortilla, tam kapusta, różne smaki goszczą w ustach. 

Zdrowy posiłek, przy wspólnym stole, dodał nam mocy do pracy w szkole. 



 

 

 

KLASA 8d 

Dziękujemy Rodzicom 

 

Za śniadanko dziękujemy, 

Oczywiście wszystko zjemy. 

Takie pyszne wszystko było, 

Więc nam prędko się skończyło. 

 

Jemy szybko am, am, am 

I wołamy: miam, mniam, mniam. 

Po nim dobrze się czuliśmy 

Z apetytem je zjedliśmy. 

 

Zdrowe jedzonko, kolorowe i chrupiące 

Smakowało lepiej niż kwiatki na łące. 

Do tornistra je spakuję, 

Bo wybitnie nam smakuje. 

 

 

 

 

 

 

 

Mamo, Tato, dziękujemy 

 

Dziękujemy za pyszne owoce, 

Które dały nam super moce. 

Dziękujemy Wam za warzyw kosz, 

Który przygotowaliście w jedną noc. 

 

Dzięki temu mamy energii więcej, 

A na widok śniadania cieszą się oczy i serce. 

To dzięki Wam jesteśmy silniejsi 

I przed wszystkim dużo mądrzejsi. 

 

Dziękujemy za poświęcony czas, 

Dzięki niemu rozwijamy to, co najlepsze w nas. 

 

 

 



KLASA 7c 

 

Nasze śniadanko 

To śniadanka było 

pyszne i kolorowe, 

więc zostały szybko 

przez nas zjedzone. 

Zielone, żółte  

i czerwone 

kanapki były już 

gotowe. 

 

Nasi rodzice się starali, 

więc im wszyscy 

dziękowali. 

Każdy owocami  

był najedzony  

i poczuł się w niebie,  

jak anioły. 

 

Bardzo się postaraliście, 

więc zjedliśmy...  

nawet liście. 

Wam - Rodzicom 

dziękujemy, 

a pudełka umyjemy 

 

 

Śniadanko od naszych bliskich  

Śniadanko ważna sprawa, 

By czerpać dużo sił z rana. 

Pyszny omlet i owsianka - super też, 

Więc często i ze smakiem rano ją jesz. 

 

Kanapka również fajna sprawa, 

Robienie jej to super zabawa. 

Wiele witamin, zdrowia i odporności, 

Dostaną wszystkie Twoje kości. 

 

Na koniec woda. 

Na pewno dużo zdrowia Ci doda. 

Herbata z cytryną też dobra jest, 

A z malinami będzie the best! 

Dziękujemy! 


