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Dzień dobry. 

Nadeszło lato, a wraz z nim wakacyjny czas. Czas pełen wyjazdów, 

wakacyjnych wędrówek, niezapomnianych przygód i nowych przyjaźni. 
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Spróbujemy i my poczuć wakacyjny klimat.  

 

 
 

Skopiuj proszę podany link i wklej do przeglądarki Internetu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI 
       Przyszło lato - 

Piotr Fronczewski, Joanna Trzepiecińska 🌞Piosenki dla dzieci 🌞 

 

         Miłego słuchania!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI
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 ...”Przyszło lato, przyszło lato 

Co Wy na to, co Wy na to?...” 

 

A może dołączysz? 

Zapraszam Cię do wspólnego śpiewania ! 

 

Skoro wakacyjna pora, to nie może zabraknąć oczywiście pamiątek – 

pieczątek z miejsc naszych wakacyjnych wędrówek. 

 

 

Ponownie zapraszam Cię do skopiowania podanego przeze mnie linku  

i  wklejenia do przeglądarki Internetu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XPEGZeRYSMY 
Jak zrobić pieczątki z ziemniaków? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XPEGZeRYSMY
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Na następnej stronie znajdziesz mój wakacyjny wiersz, natomiast kolejna 
strona przeznaczona jest na Twój list, tym razem list do lata.  

Spróbujesz napisać?  

     Zapraszam! 
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List do lata …  

 

Już lato uśmiechy 

śle nam słoneczne, 

wszak wakacje tuż. 
 

Korespondencja do pór roku, 
która wciąż w toku 

ponownie pójdzie w ruch. 
 

Bez zbędnych frazesów 
przyjrzę się uważnie, 

popatrzę, ile za mną już. 
 

W słońca promieniach 
wiele się zmienia, 

gdy lato tuż. 
 
Troski są mniejsze 
sukcesy większe, 

smutki odchodzą w cień. 
 

Z szansami na lepsze, 
każdego jutra 

nastaje nowy dzień. 
 

Z resztą się uporam, 
wesprze mnie w tym 

letnia pora. 
 

Kwieciem sypnie, 
słońce nadzieję roznieci 

na lepszy czas. 

 

            M. Pijas 

2022-04-22 



 

 

Korespondencja z porami roku        maria.pijas@ppp1.lublin.eu            Maria Pijas 

 

Korespondencja z porami roku w toku … 

 

Li 

2022 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 



 

 

Korespondencja z porami roku        maria.pijas@ppp1.lublin.eu            Maria Pijas 

 

Korespondencja z porami roku w toku … 

 

Li 

2022 

A kiedy już Twój list do lata będzie gotowy, tym razem zapraszam Cię słowami 
mojego wiersza na wędrowny szlak.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już łany zbóż... 

w pokłonie odcieniem chabru 
rozsyłają uśmiechy, a pomiędzy 
czerwienią się radośnie polne maki. 
 
Już dmuchawce, latawce i wiatr, 
niebo mieni się kolorami tęczy 
gotowe na lato. 

 
 
 

A jaskółki pośród ptasich treli 
w pogodę - niepogodę wciąż 

co czas grają. 
 

                                        I już świt żwawo 
  wakacyjnym kroczy krokiem 

       nucąc radośnie: 
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Może i pogoda jest dla bogaczy, 

 ale przed nami 
pola i góry, morza i lasy, 

 połoninami włóczęgi czas. 
 

    Ech, to przygody wzywa zew! 
 

Wstawaj, 
śmiało przed siebie z plecakiem 

ruszaj wakacyjnym szlakiem. 
 

     I wstawaj, nie ziewaj, 
       tam duszy pogoda i czeka przygoda, 

serca zachwytów łopoty. 
 

Na last-minute nie czekaj, 
czapkę 

z uśmiechem na bakier włóż. 
 

Na raz i dwa 
wstawaj i śmiało przed siebie 
na wędrowny wyruszaj szlak. 

 
Ach, jak pięknie – tylko spójrz! 

 
M. Pijas 

2012 -06-23 
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To jednak nie koniec naszej korespondencyjnej drogi.  
 

Zapraszam Cię na spotkanie po wakacjach, na wspólne podsumowanie 
naszego całorocznego czasu i podjętych działań.  
Wtedy też, w podziękowaniu za wytrwałość, napiszę do Ciebie list, list  
w  imieniu pór roku.  

    Do zobaczenia we wrześniu ! 
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Poniżej znajduje się mój adres e-mail. Będzie mi miło, jeżeli zechcesz 
podzielić się ze mną swoimi przeżyciami, radościami, czy troskami, a może  
i  marzeniami. 

Serdecznie zapraszam Cię do kontaktu.  

 

     Powodzenia ! 


