
Kosmos 

 

Gdy zgasną wszystkie światła, a słońce oczy zmruży, 

Na niebie pojawi się mapa kosmicznej podróży. 

 

Ile gwiazd błyszczących i migoczących na niebie, 

Tyle odległych galaktyk i planet we wszechświecie. 

 

Ciemna otchłań, pełna niezbadanych miejsc, 

Wielu się zastanawia, gdzie jej początek jest. 

 

A nasza Ziemia jedną z miliona planet jest, 

Niczym małą kropelką wśród oceanów łez. 

 

Wielką tajemnicą dla ludzkości wciąż jest, 

Odkryć choć mały skrawek przestrzeni tej. 

 

Mapę kosmicznej podróży już znamy, 

Może w przyszłości z niej skorzystamy. 
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Kryteria sukcesu ucznia: 

•  umiem płynnie czytać ze zrozumieniem;  

• rozwijam wyobraźnię; 

• poznaję nowe miejsca i zjawiska; 

•  rozbudzam wrażliwość na piękno otaczającego świata. 

 

 



Kraina tęczy 

 

Gdy na niebie słońce świeci, 

Ziemia moknie w ciepłym deszczu. 

To pojawia się nad światem 

Droga do krainy tęczy. 
 

Wielki pas wstęg kolorowych, 

Które w kształcie są półkola. 

Jeden koniec się wyłania, 

drugi kończy tuż na ziemią. 
 

Barwy widoczne tej drogi są, 

Każda ze wstęg ma barwę swą. 

Aż w siedmiu kolorach mienią się, 

I swoim pięknem dzielą się. 
 

Kolor czerwony to znak gorąca. 

Kolor pomarańczowy to cytrusów barwa. 

Kolor żółty to słońca promień. 

Kolor zielony to traw i lasów barwa. 

Kolor niebieski to symbol nieba. 

Kolor granatowy to głębia morza. 

Kolor fioletowy to lawendy zapach. 
 

Spójrz na niebo i policz sama. 
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