
„Moje marzenia” 

 
„Tylko życie ze świadomością celu może przynieść sukces i spełnienie”. 

 Sukces to życie zgodnie z wyznawanymi wartościami, w zgodzie ze swoim 

sumieniem, realizacja marzeń i poczucie spełnienia w różnych sferach życia. 

Marzenia należy sprecyzować, aby móc je potem świadomie realizować. 

Dlatego każdy powinien mieć marzenia i dążyć do ich zrealizowania. 

 

Porozmawiajcie z dziadkami, rodzicami lub rodzeństwem na poniższe pytania. 

Pamiętajcie, że każdy ma prawo mieć odmienne zdanie. 

o Co to są marzenia? 

o Czy wy macie jakieś marzenia? 

o Czy wszystkie się spełniają? 

o Czy marzenia są potrzebne? 

o O czym marzą dzieci? 

o O czym marzą dorośli? 

o Które z marzeń mają szansę spełnienia, a które nie i dlaczego? 

o Co to jest fantazja? 

o Jak często zdarza ci się fantazjować i o czym? 

o Czym są pragnienia? 

o Czy częściej miewasz zachcianki będąc w sklepie czy w domu? 

o Czy miewanie zachcianek jest potrzebne i dlaczego? 

 

MARZENIE – luźno powiązany tok myśli, wyobrażeń, będący odbiciem 

 własnych pragnień. 



 

FANTAZJA - zdolność do łatwego wyobrażania sobie osób, sytuacji, 

 zjawisk nie spotykanych w rzeczywistości. 

 

PRAGNIENIE - inaczej jest to zachcianka, kaprys, np. pragnienie  

 władzy, bogactwa, pokoju. 

 

Chcesz posłuchać jakie marzenia mają inne dzieci? Proszę bardzo   

https://www.youtube.com/watch?v=LVhFeYauaXc 

 

WIERSZYKI DLA DZICI – MARZENIA: 
Joanna Kulmowa – „Marzenia” 

 

Ja nie lubię chodzić do szkoły 

choć nic nie ma we mnie z lenia. 

Ja nie lubię chodzić do szkoły 

bo w tornistrze się nie mieszczą marzenia. 

W szkole jest wielki porządek. 

Nikt nie trzyma pod ławką marzeń. 

Muszę zostawiać je w domu 

pod stołem 

albo w jakiejś szparze. 

A one przez ten czas rosną. 

Odbywają samotne podróże. 

I kiedy wracam ze szkoły 

za dalekie są 

 i na mnie za duże. 

 

 Spróbujcie Drogie dzieci odpowiedzieć na pytania: 

o Dlaczego bohater wiersza nie lubi chodzić do szkoły? 

o Gdzie mieszkają marzenia? 

o Czy w szkole nie ma miejsca na marzenia? 

 

Julian Tuwim – „Dyzio Marzyciel” 

 

Położył się Dyzio na łące, 

Przygląda się niebu błękitnemu 

https://www.youtube.com/watch?v=LVhFeYauaXc


I marzy: 

"Jaka szkoda, że te obłoczki płynące 

Nie są z waniliowego kremu... 

A te różowe - 

Że to nie lody malinowe... 

A te złociste, pierzaste - 

Że to nie stosy ciastek... 

I szkoda, że całe niebo 

Nie jest z tortu czekoladowego... 

Jaki piękny byłby wtedy świat! 

Leżałbym sobie, jak leżę, 

Na tej murawie świeżej, 

Wyciągnąłbym tylko rękę 

 I jadł... i jadł... i jadł..." 

  

o O czym marzył Dyzio? 

o Czy marzenia Dyzia były realne? Dlaczego? 

o Czy wy też macie marzenia? 

 

 Hanna Niewiadomska – „Marzenia” 

 

Dzieci lubią mieć marzenia, 

Chcą, by były do spełnienia. 

Każde w głowie ma guziczek, 

Taki mały żółty pstryczek, 

Co im świat piękniejszym czyni, 

Od Krakowa aż do Gdyni. 

 

Krzysio chciałby być pilotem. 

Pstryk – już lata samolotem. 

Ewa chce lekarzem zostać. 

Pstryk – już w białym kitlu postać. 

Kosmonautą chce być Jurek. 

Pstryk – i pędzi w kosmos, w górę. 

 

Lecz są również takie dzieci, 

Którym słońce słabiej świeci. 

Jacek, co ma chorą nogę, 



Chciałby dosiąść hulajnogę. 

Julia, która słuch ma słaby, 

Chce usłyszeć szelest trawy. 

 

Ale wszystkie ich marzenia, 

Są z tym pstryczkiem do spełnienia. 

No, więc śmiało, przekręć pstryczek, 

A nuż właśnie dziś guziczek 

W świat twych marzeń cię zabierze 

 – Będziesz zdrowy bohaterze! 

 

o Jakie postacie występują w wierszu? 

o Czy spamiętaliście, jakie marzenia miały dzieci? 

o Czy ich marzenia są do spełnienia? Dlaczego?  

Chętnym polecamy: 

o Wiersze dla dzieci 

http://wierszykidladzieci.pl/niewiadomska/ 
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