Biblioteka
"Kura"
Oliwia Drogosz
Z książki kura samograja
Znosi w bibliotece jaja.
Mała małpka Fiki- Miki
Pokazuje swe wybryki

"Chodźcie do biblioteki"
Olga Kuna
Nie pozwólcie książkom na nas długo czekać.
Do biblioteki trzeba uciekać.
Trzeba wypożyczyć słowniki, encyklopedie, opowieści.
Bo mądrość tych książek się w głowach nie mieści.

"Biblioteka"
Olga Kuna
Siedzieć w bibliotece lepiej
niż buszować po Internecie.
Tutaj książki nas witają.
Z cierpliwością na nas czekają

"Szkolna Biblioteka"
Aleksandra Cieślik
Szkolna biblioteka
to kraina baśni
chociaż mała chociaż ciasna
ale za to nasza własna

"Bajeczna Biblioteka"
Paulina Tłoczek
W naszej szkole Bajeczna Biblioteka

Tylko na Ciebie czeka
Są tu książki i poezje
Mol żadnej książki nie zje

"Biblioteka"
Olga Kuna
Oto nasza biblioteka.
Cierpliwie zawsze na nas czeka.
Są tu książki stare, nowe.
Na przeczytanie zawsze gotowe.

"Biblioteka"
Klaudia Łączkowicz
Biblioteka fajna jest,
biblioteka jest THE BEST.
W bibliotece książek sto.
Dla każdego jest tam coś.

"W bibliotece"
Angelika Kruś
W bibliotece myśli sto,
statek książek, aż po dno,
a w tym statku pani ta,
które imię piękne ma.

***
Julia Sieroska
Jestem Julią z pierwszej „c”.
Lubię czytać książki.
I zachęcam Ciebie też,
Bo to jest fajna rzecz.

"Wspaniałe miejsce"
Ola Szulejko
Biblioteka to miejsce jest wspaniałe,
Normalne jak zaczarowane.

Jest wiele półek z książkami, słowników,
Ale najwięcej tam można spotkać…
CZYTELNIKÓW!!!

"Biblioteka"
Monika Chojwa
Dużo książek w bibliotece mamy.
Bardzo chętnie je czytamy
i o nich opowiadamy.
Są tu książki o miłości,
jest w nich dużo czułości.
Są książki przygodowe,
bardzo ciekawe i odlotowe.
Dla maluchów też coś mamy
i serdecznie ich zapraszamy.

"Moja biblioteka"
Karolina Parzybut
Moja biblioteka kochana,
z uśmiechem każdego wita od rana.
Nie skąpi swej wiedzy nikomu
i pozwala ją zabrać ze sobą do domu.

"Skarbnica mądrości"
Monika Bauer i Marta Gołębiowska
Skarbnicą mądrości każde dziecko wie,
Jest książka na półce w biblioteczce twej.
Z tych książek dowiedzieć się możesz wszystkiego.
I zwiedzić świat cały, mój miły kolego.
To szkoła wprowadza cię w świat pełen cudów.
Tam pierwsze książeczki do ręki dostałeś.
I pierwsze literki z książeczek składałeś.
Dbaj o to, żeby książka zawsze z tobą była.
I jak iść przez życie, zawsze ci służyła.

