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„ Moje lato” 

 Mieszkam z rodzicami w domku z ogrodem na obrzeżach Skawiny. Każda z pór roku 

jest wspaniała w moim mieście na swój sposób. Jesień zadziwia swoimi barwami, zima 

dostojna, cała biała i przepiękna, wiosna kwitnąca i pachnąca, ale najwspanialsze moim 

zdaniem jest lato.  

 Lubię go przede wszystkim za to, że budzi mnie promykami słońca, które wpadają 

przez okno w moim pokoju. Gdy wyglądam przez nie „dech” mi zapiera na widok piękna 

przyrody. Wśród soczystej zieleni, mienią się niczym klejnoty pokryte rosą wielobarwne 

kwiaty, posadzone przez moją mamę oraz „tysiące” fruwających nad nimi owadów. W lecie 

człowiek czuje się wyjątkowo szczęśliwy. Słychać szum wiatru i śpiew ptaków w koronach 

drzew. 

 O tej porze roku zwykle mój tata rozkłada mały basen na ogródku. Cieszę się, bo gdy 

wieczorem jest ciepło razem z rodzicami wchodzimy do basenu i podglądamy przelatujące 

nietoperze. W lecie też mocniej grzeje słońce, a moja mama i ciocia lubią się opalać na 

naszych rozkładanych leżakach. Jest wtedy bardzo wesoło i radośnie. Latem mam dużo czasu 

by obcować z przyrodą. Często siedzę do późna na ogrodowej huśtawce i podziwiam 

zachodzące słońce oraz wsłuchuję się w śpiew ptaków lub obserwuję wesoło skaczące po 

drzewach wiewiórki. W upalne dni uwielbiam biegać boso po łące, pluskać się w basenie, 

grać w piłkę, rzucać rzutkami do celu czy też skakać na trampolinie. Kocham lato za to, że 

dodaje mi energii i inspiruje do ciekawych pomysłów. Czasami letnią porą wybieram się na 

spacer do naszego parku, w którym wśród zieleni, stawków i mostków znajduje się mnóstwo 

atrakcji( park linowy, place zabaw, ścieżka zdrowia). Mogę tam miło spędzać czas z rodziną 

i przyjaciółmi. Bardzo lubię podziwiać łabędzie i kaczki pływające na starorzeczu. 

W słoneczne dni podczas robienia zakupów przysiadam czasami z rodzicami przy miejskich 

fontannach, gdzie wśród pięknej roślinności szukamy chwili wytchnienia od upału. Jest to 

także miejsce spotkań z moimi koleżankami i kolegami z klasy. Tu odbywają się liczne 

koncerty, konkursy i zabawy. Dzieci lubią tu odpoczywać od szkoły. Jeżdżą na rowerach, 

rolkach, jedzą pyszne lody.  

 To właśnie daje nam lato - chwilę relaksu i zabawy, przerwę od nauki. Dlatego tę porę 

roku lubię najbardziej. W moim mieście robi się wtedy coraz bardziej radośnie, zielono 

i czysto. Jednak najlepiej czuję się w zaciszu mojego domu, wśród zieleni, rechoczących żab, 

śpiewających ptaków, skradających się saren, tupoczących jeży i czekającej na mnie letniej 

przygody… 


