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Jak można spędzać czas wolny
przyjemnie i pożytecznie?

Można zrywać czereśnie, objadać
się nimi, leniuchować w sadzie...

Czereśnie

Co Oko
widziało

.
Czereśnie

Rwa łem dziś rano
cze re śnie,
Ciem no-czer wo ne
cze re śnie,
W ogro dzie było
ćwier kli wie,
Sło necz nie, ro śnie i
wcze śnie.

Ga łę zie, jak opry ‐
ska ne
Doj rza łą wi śni ja go ‐
dą,
Zwie sza ły się
omdle wa jąc,
Nad sta wu od nieb ‐
ną wodą.

Zwie sza ły się,
omdle wa jąc

I my ślą to nę ły w
sta wie,
A plam ki słoń ca mi ‐
ga ły
Na lśnią cej, so czy ‐
stej tra wie. 

Julian Tuwim

Moi Kochani!
Macie, jak widzę, wiele różnych sposobów
na spędzanie czasu wolnego!
Zauważyłem też, że za niektórymi z nich
kryje się jeszcze jeden, taki, od którego
zaczął się pomysł, czyli taki, który był
Waszą inspiracją do działania. Jaki to
sposób? Czytanie! Cieszę się, że macie
ochotę czytać, a także, że potraficie
znaleźć na kartach książek inspirację do
tego, jak umilić sobie czas. Pozdrawiam
Was serdecznie!   Oko

W.D.

.
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Ilustracja do wiersza

Ilustracja

Jak przyjemnie można spędzać czas na marzeniach! Słodkie lenistwo, wakacyjny nastrój... O czym
marzył Dyzio, możecie się dowiedzieć z wiersza Tuwima, który przeczytała i dla Was zilustrowała
Klaudia. A wiecie, o czym marzy sobie Klaudia? Wcale nie o wakacjach. A może się domyślacie? 
A może niektórzy z Was także o tym po cichu marzą? Marzeniem Klaudii jest... wrócić do szkoły!

Dyzio
Marzyciel

Położył się
Dyzio na łące,
Przygląda się
niebu
błękitnemu
I marzy:
"Jaka szkoda,
że te obłoczki
płynące
Nie są z
waniliowego
kremu...
A te różowe -
Że to nie lody

malinowe...
A te złociste,
pierzaste -
Że to nie stosy
ciastek...
I szkoda, że
całe niebo
Nie jest z tortu
czekoladowego...
Jaki piękny
byłby wtedy
świat!
Leżałbym sobie,
jak leżę,
Na tej murawie
świeżej,
Wyciągnąłbym
tylko rękę
I jadł... i jadł... i
jadł..."

Julian Tuwim

Wspaniałe ilustracje do przeczytanych
książek oraz wierszy przedstawiają dla
Was: Klaudia (powyżej),  Piotrek (z lewej) 
i Wiktor (na pierwszej stronie).

Klaudia
Przygoda

Piotr Misiak
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Sposoby Piotrka na spędzanie wolnego czasu są bardzo urozmaicone i interesujące. Te propozycje
pokazują, że nie trzeba z niczego rezygnować, można łączyć kilka różnych rzeczy w jednym, jak na
przykład jeżdżenie na rolce i śpiewanie sobie przy tym. Najważniejsze jest, żeby robić w wolnym czasie
to, co lubimy najbardziej, co nas interesuje, co sprawia nam przyjemność, odpręża, przynosi relaks! 

P.R.

P.R. P.R.



www.polskatimes.plPolska Times | Wydanie specjalne 06/2020 | Strona 4 
www.juniormedia.plWidziadełko

Ostatnio wszyscy dużo czasu spędzamy przy komputerze. Tak jak Kacper na zdjęciu, który świetnie daje sobie
radę w obsłudze kompa. Spędzamy przy komputerze i czas "roboczy", i czas wolny. Dobrze, że znajdujemy
trochę czasu także dla naszych bliskich, żeby z nimi porozmawiać, pobyć z nimi, lepiej ich poznać i zrozumieć.
Nasze mamusie są dla nas najbliższe. Może Wy też, jak koledzy, zechcecie przeprowadzić wywiad z mamą?

Przy kompie

Wywiad z mamą Roberta
Jak masz na imię?
Małgorzata

Gdzie chciałabyś pojechać na swoje wymarzone
wakacje?
W góry

Kiedy byłaś najbardziej szczęśliwa?
W dniach, kiedy przyszli na świat moi synowie.

Jaka jest Twoja ulubiona potrawa?
Biały barszcz i kapusta

Co lubisz robić, kiedy masz trochę wolnego
czasu?
Leżeć na hamaku, spacer do lasu.

Kochana Mamo, życzę Ci samych radosnych dni,
zdrowia, żebyś była zawsze uśmiechnięta. Dziękuję
Ci za miłość, jaką mi dajesz. Twój syn Robert

Wywiad z mamą Kacpra

Jak masz na imię?
Maria

Gdzie chciałabyś pojechać na swoje wymarzone
wakacje?
Nad morze

Kiedy byłaś najbardziej szczęśliwa?
Jak zobaczyłam Kacperka

Jaka jest Twoja ulubiona potrawa?
Makaron ze szpinakiem

Co lubisz robić, kiedy masz trochę wolnego
czasu?
Pielić warzywa

K.M.
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