
 

 

Pozostańmy jeszcze w krainie poezji. 

Trwa miesiąc maj - najpiękniejszy, najbardziej oczekiwany.  

Idzie maj, zielony maj, 

przez pola i łąki. 

A za majem idzie w dal, 

jasną drogą słońce. 

Stanął maj, zielony maj 

nad głęboka wodą. 

Słucha, jak  brzozowy gaj, 

sławi swoją młodość. 

Jego nazwa pochodzi od imienia bogini Mai, matki boga Merkurego. 

Słowo maić oznacza stroić. Ziemia stroi się w najpiękniejsze kolory, słońce stoi 

już wysoko na niebie, a dzień wydłuża się do 16 godzin. Kwitną kwiaty, zielenią 

się drzewa i krzewy, a ptaki zakładają gniazda. Jedna z legend mówi, że  Bóg  

Ojciec w maju stworzył świat. 

Maj zaprasza na wędrówki polnymi drogami i leśnymi ścieżkami, na 

przejażdżki rowerowe i pikniki na polanie. Tak przyjemnie jest usiąść pod 

drzewem, posłuchać szumu liści, śpiewu ptaków i poczytać ciekawą książkę.  

Teraz musimy zachować ostrożność.  

Poznajmy przysłowia i powiedzenia o maju: 

- Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. 

- Deszcz majowy- chleb gotowy. 

- Gdy kukułka w maju , spodziewaj się urodzaju. 



- Kiedy lipa w maju zakwitnie, to w ulach miód zawiśnie. 

- Wesoło w maju ze słowikiem w gaju 

W maju urodzili się sławni ludzie: 

- kompozytor Stanisław Moniuszko 

- pisarz Władysław Reymont 

- Budda 

- aktor amerykański – Henry Fonda 

- Papież Jan Paweł II - Karol Wojtyła 

- pisarka i poetka - Maria Konopnicka 

- amerykański piosenkarz i kompozytor - Bob Dylan 

 

Czytajmy poezję, oto  garść wierszy o maju: 

J. Ratajczak- „Śladem motyli” 

Kiedy zamknę oczy 

i na polu stanę, 

wiodą mnie motyle 

słońcem malowane. 

Wiodą mnie do rzeki, 

nad staw i na łąki 

albo w górę wiodą 

nad białe obłoki. 

A kiedy się zmęczę  

i nogi utrudzę, 

wypocznę na kwiatku 

rosnącym przy strudze. 

 

Leopold Staff „Maj” 

Po złotej pogodzie 

majowej i bzowej. 

Powoli zapada 

zmierzch także majowy. 

Obudził się wietrzyk 

łagodny i miękki  

i brzozom podnosi  

zielone sukienki. 

Przycichnie swawolnie. 



Na trawę się kładzie 

i czeka na księżyc 

zaplątany w sadzie. 

 

Posłuchajcie wesołej piosenki o wiośnie wpisując w Google: 

Maszeruje wiosna. Piosenki dla dzieci. 

 

Wspaniała wiadomość!!! 

 Od 14 maja Filia nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Boisko w sąsiedztwie 

naszej kochanej szkoły  wznawia działalność 

 i zaprasza Czytelników.  

Hurra!!! 

 

                          Dbajcie o siebie. Pozdrawiamy serdecznie  

 


