
"Czytająca świetlica"- utwory Cz. Janczarskiego

"Co to jest Polska?"

- Co to jest Polska?-
Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska- to wieś
i las,
i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.
Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak- i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.

"Na wakacjach"

Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek,
jutro wakacje, lekcje skończone!

Przeszliśmy wszyscy z klasy do klasy,
z trzeciej do czwartej, z czwartej do piątej:
choć na świadectwach trójki są czasem,
więcej jest na nich czwórek i piątek.

A teraz wszystkich czeka nagroda:
wakacje, wczasy, słońce, pogoda,
gorący piasek, szum morskiej fali,
kuszący zapach lasu z oddali.



A w lesie piękne ptaków piosenki
i chmurki lotne, i czysty błękit.
Pachnące kwiaty na łąkach w trawie,
kąpiel w jeziorze, łódka na stawie,
perlista rosa na listkach w borze,
złociste pola, rzeka i morze.

"Wiosna"

Bure chmury w dal płyną
nad doliną, niziną…
Już się niebo przeciera,
złote słonko lśni teraz.

Coraz silniej przypieka;
pękły lody na rzekach,
wiatr od lasu przypłynął:
Zbudź się, zbudź ozimino!

Już się wiosna zaczyna.
Każdy dzień – to nowina.
Lecą gęsi, żurawie,
pełza żuczek po trawie.

Kwitną kwiaty na łąkach,
w białych pąkach jabłonka.
Ptak cię chwali piosenką,
witaj, wiosno, wiosenko!

Słońce wschodzi, jest ranek,
nowy dzień się zaczyna.
Drzewo rozświergotane.
Czy wiesz, która godzina?

„Czy wiesz, która godzina?”

Pociąg minął most, rzeczkę,
szybko sunie po szynach.
Jedziemy na wycieczkę!
Czy wiesz, która godzina?

Ściemnia się, wieczór blisko.
Pójdziemy dziś do kina.



Wiatr bajkę szumi listkom.
Czy wiesz, która godzina?…

"Słowa naszej Pani"

Wiele pięknych kwiatów znamy
tulipanów, róż i bzów.
My dla naszej Pani mamy
najpiękniejsze kwiaty słów.

Słowo – miłość za Jej troski,
słowo – wdzięczność za Jej trud.
Dar to skromny, dar uczniowski
wyśpiewany z serc jak z nut.

Wiele gwiazd na niebie błyszczy
i srebrzysty płonie nów.
Dziś dla Pani mamy wszyscy
najpiękniejsze gwiazdki słów.

Możesz też posłuchać niektórych utworów:

https://www.youtube.com/watch?v=KcxCR7dgPMI

https://www.youtube.com/watch?
v=fkVvuqz6Bt4&ab_channel=ChojnickieCentrumKulturyChojnickieCentrumKult
ury

https://www.youtube.com/watch?
v=7S3KNv3buh4&ab_channel=klawiszowiec79klawiszowiec79

https://www.youtube.com/watch?v=QNx7ZUBlj-s&ab_channel=
%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9A
%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD
%D0%B0%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0

https://www.youtube.com/watch?v=KcxCR7dgPMI
https://www.youtube.com/watch?v=QNx7ZUBlj-s&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=QNx7ZUBlj-s&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0
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