
 

 
 

 
 

KONKURS LITERACKI 

  DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

    pt. „O WIRUSIE, KTÓRY   

  NOSI KORONĘ”                                                                       

  

Przedszkole nr 25 

 
 
 
 
 
 

Bielsko-Biała  2020 r.



„Ten okropny wirus” 

 

Za siedmioma rzekami, za pięćdziesięcioma górami mieszkały sobie wirusy. 

Pewnego dnia pomyślały one, żeby wybrać spośród siebie króla, który będzie wywoływał najgorsze 

objawy swojej choroby. 

Najpierw był wirus grypy, potem wirus bostonki, później wirus rumienia zakaźnego, a na końcu 

pojawił się nikomu nieznany wirus, który bardzo szybko się rozprzestrzeniał, a objawy choroby, 

którą wywoływał były bardzo niebezpieczne, w szczególności dla osób starszych. Wirusy 

pomyślały, że jest on odpowiednim kandydatem na króla wirusów, więc go koronowały i nazwały 

koronawirusem. 

Wirusy zdecydowały, żeby król udał się do Chin tam zaczął się rozprzestrzeniać. I tak też uczynił. 

Zaczął się tak szybko rozprzestrzeniać, że lekarze nie byli w stanie go powstrzymać i w bardzo 

krótkim czasie dotarł on do Europy oraz na pozostałe kontynenty i ogłoszono pandemię. 

Pozamykano szkoły, przedszkola, place zabaw, sklepy, a nawet granice i nakazano aby nie 

wychodzić z domów ani nie spotykać się z ludźmi, nawet z najbliższymi. Nakazano nosić maseczki 

aby zakrywać usta i nos, a niektórzy zamiast maseczek chirurgicznych mają używają masek 

gazowych lub takich do nurkowania. Jednak liczba zakażonych wciąż rośnie z czego wirusy są 

bardzo zadowolone. Niestety dzieciom jest bardzo smutno, bo tęsknią za swoim przedszkolem i 

szkołą, za swoimi kolegami i zabawami. Na szczęście lekarze już pracują nad wynalezieniem 

szczepionki, która zwalczy króla wirusów, a my w końcu wrócimy do normalnego życia. 
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Stanisław Karasiński, lat 5, grupa IV 

Osoba wspomagająca: Adam Karasiński - brat  

Paula Karasińska - mama 

Wyrażam zgodę na publikację pod własnymi danymi. 

 

 

Ilustracja : Staś Karasiński grupa IV 



 „O wirusie który nosi koronę” 
 

Wirus w kornie się zjawił 

i wszystkich nas w domu zostawił. 

Lecz nie martwią się dzieciaki, 

bo to dzielne przedszkolaki. 

MobiDziennik co dzień śledzą, 

o korzyściach z niego wiedzą. 

Piszą, liczą i rysują, 

a rodzice dopingują. 

I choć super się spisały, 

do przedszkola już by chciały. 

Niefajny wirusie zdejmuj koronę, 

dzieciaki za sobą są bardzo stęsknione. 

 
                                                   Mateusz Pięta, 6 lat, grupa V 
Marta Pięta, mama 
Wyrażam zgodę na publikację załączonego utworu pod własnymi danymi. 
Marta Pięta 

 
 



 

Pewna  bakteria przyszła na świat, zasiała panikę u wszystkich nas. 

Wszyscy ludzie wpadli w szał 

Wszyscy bali bardzo bali się, nagle zjawili obrońcy się. 

To byli nasi dzielni medycy 

Ratują nam ten cudowny świat, wiec wszyscy bardzo cieszymy się. 

Koronawirus, koronawirus podła ta bakteria niesłychanie tak Koronawirus, 

koronawirus chronimy bardzo się, bo bakteria ta jest bardzo zła. 

Zakładaj maskę i rękawiczki te, nie wychodź z domu to ominie cie, 

ta bakteria zła ta bakteria zła . 
 

Jan Banot  grupa VI  lat 6 
z pomocą siostry 

 

 

 

 

 

Cześć to ja bakteria zła 

jestem groźna i nieznośna. 
Lubię brudne ręce 

dlatego do nich tak szybko pędzę. 

Kiedy kichniesz będę wszędzie . 

Ale my się nie boimy 

bo złe objawy u nas nie widzimy. 

Zakładamy maski i myjemy ręce 

unikamy ludzi bo nikt w domu się nie brudzi. 
Bezpieczeństwo w domach mamy 

gdyż medyków dzielnych mamy. 

Lekarze i lekarki; pielęgniarze i pielęgniarki 
wszyscy włączyli się do walki. 

Atakują wirusa z każdej strony 

żeby każdy z nas był już zdrowy. 

Choć nie mają specjalnych mocy 

nie zostawia nikogo bez pomocy. 

Cały świat ma dziś nadzieje 

że się jutro w dzień obudzi. 

Uścisk dłoni sobie damy 

a o złych dniach zapominamy. 
W każdym domu radość będzie 

bo Bóg włożył Miłość w nasze ręce. 

 
Jan Banot  grupa VI lat 6 
wraz z rodzicami 

 

 

 

 

 



 

Jest gdzieś lecz nie wiadomo gdzie 

początek złej bakterii tej. 

Covid 19 pojawił się 

i zdrowie ludzi popsuł wnet. 

Ten świat jest szary i ponury 

tak jak nigdy. 

Gdy dzieci i dorośli 

siedzą w domach. 

Zła bakteria panoszy się 

tam gdzie duże skupisko jest. 

Dziś spotkasz tu lekarza 

dzielnego i uśmiechniętego 

który chce ratować ludzkie życie. 

Aby mu pomóc włóż maseczkę 

i umyj swoje ręce. 

Posiedź w domu z rodzicami 

a ten wirus będzie mały. 

 
Agatka Banot grupa I  z pomocą całej rodzinki 

 
Wyrażam zgodę na publikację treści literackiej Jasia i Agaty Banot wysłane na konkurs literacki                                      

„O wirus ie co nosił koronę ”.  Anna Banot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"O wirusie który nosi koronę" 

W królestwie gdzie wszyscy maseczki nosili ludzie od siebie dwa metry chodzili. W 

królestwie tym wirus okropny panował przez jego koronę każdy człowiek chorował. 

Miał zamek,miał armię i małe żołnierzyki,które przez dotyk rozstawiały swe wnyki. 

Aby nie dać się złapać-  rączki musisz myć,  usta przy kichaniu zasłaniać i za 

maseczką się kryć. Władza jego ludziom się nie podoba, bo od babci i dziadzia 

odcina,jaka szkoda! Ale my tez mamy armię lekarzy. Zniszczą wirusa z koroną - już 

się wrócić nie odważy! 

 

Liliana Fajferek lat 5 gr.IV 

Mama Patrycja Sekta 

Wyrażam zgodę na publikacje 

 

 
ilustracja: Liliana Fajferek  grupa IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kędzierski Fabian grupa I 
Kędzierska Maja grupa VI 
 



 

 


