
 

 

Wiersz towarzyszący  przez miesiąc: 

 

Wakacyjny letni czas 

Wiera Badalska 

 

Po co są wakacje? A po to, 

by słoneczko opiekało was złoto,  

aby wiatry żywiczne owiały, 

aby wody błękitne skąpały, 

aby łąki pachniały skoszone, 

by las śpiewał piosenki zielone, 

by was ptaki budziły o świcie, 

by łan zboża makami się kłaniał, 

no i po to, byście, kiedy już wrócicie, 

odpowiedzieć mogli na pytania. 

A tych letnich pytań są tysiące: 

– Czemu rankiem jest rosa na łące?  

– Po co pszczoły siadają na kwiatach? 

– Czemu sowa tylko nocą lata? 

– Po co dzięcioł w korę sosny puka? 

– Gdzie skowronek ma gniazdeczka szukać? 

– Jakie ślady zostawiają zwierzęta? 

– O czym trzeba zawsze w lecie pamiętać? 

– A jaskołki czemu nisko latają przed deszczem? 

No i wiele, wiele innych jeszcze. 

A pytajcie wszystkich. O wszystko. 

Przyglądajcie się obłokom, ptakom, listkom… 

Zobaczycie, że świat, gdy się go poznaje, 

jest ciekawy. Ciekawszy od bajek. 

 

 

Uśmiech 

Irena Landau 

 

Do pierwszoklasistów uśmiecha się wrzesień. 

Co z sobą, uczniowie, do szkoły weźmiecie? 

Kot w domu zostanie. A pies? Też nie pójdzie! 

Do szkoły zabierzcie najmilszy swój uśmiech! (…) 

Zapomnieć śniadania czasami się zdarzy, 

lecz zawsze możecie mieć uśmiech na twarzy. 

Codziennie spotkacie kolegów o ósmej, 

codziennie w prezencie im dajcie swój uśmiech. 



 

 

 

 

 

Piosenka towarzysząca przez miesiąc: 

 

 

 

Zawołało lato 

sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko 

 

Zawołało lato, że przyszły wakacje, 

A ja z echem odpowiadam: Masz rację! Masz rację! 

Spakowany plecak, w nim kompas i mapy, 

I notesik z poradami od mamy i taty. 

Poszukam przygody w niedostępnym lesie 

Tropy jej odnajdę wszędzie, nim nadejdzie wrzesień. 

Nad morze pojadę i dam nura w fale, 

Bo jak wszystkie grzeczne dzieci lubię w morzu szaleć. 

Na żaglowej łodzi odwiedzę jeziora 

Będę z wiatrem śpiewać szanty i pokład szorować. 

Potem ruszę w góry, na szlaki nieznane, 

By wypasać z juhasami na hali barany. 

Pod niebem gwiaździstym na mchu wśród paproci 

Leśny szałas wybuduję, słońce go wyzłoci. 

I jeszcze w marzeniach pójdę hen daleko, 

Tam gdzie zawsze są wakacje nad różową rzeką. 

 


