„Piękna jest moja Ojczyzna”
Moja Ojczyzna - Polska jest wspaniała,
Nigdy bym w innym kraju mieszkać nie chciała…
Uwielbiam łąkę kwiatami pachnącą
…i sarenkę po niej biegającą.
Rodzice kiedyś nazywali mnie ,,Anią z Zielonego Wzgórza”,
Bo czas powrotu ze szkoły mi się wydłużał...
Raz mnie zaciekawił motylek,
Innym razem pachnący żółty żonkilek.
Polska jest bardzo pięknym krajem,
Skrywa różne ciekawe tradycje i obyczaje.
Zachwyca różnorodnością krajobrazów wspaniałych,
Które chwytają za serce dużych i małych.
Tu po górach pochodzimy,
Tu, w cieniu drzew w upalny dzień się schłodzimy,
Popływamy kajakiem po mazurskim jeziorze,
Wsłuchamy się w szum fal nad Bałtyckim Morzem…
Niektórzy marzą o Majorce, czy Egipcie,
A mi tutaj odpowiada życie,
Jest pięknie, różnorodnie, czasem bajecznie
…i mam nadzieję, że będzie tak wiecznie!
Uwielbiam świergot ptaków w o poranku,
Uwielbiam je obserwować, gdy stoję na ganku.
Uwielbiam, gdy rano budzą mnie wschodzącego słońca promienie,
Nawet poranne pianie koguta ma swoje brzmienie.
Wspaniałe jest występowanie pór roku,
Każda z nich ma wiele uroku.
Zimą mogę dotknąć białego puchu,
Latem usłyszeć śpiew świerszczy przy uchu,
Wiosną świat budzi się do życia na nowo,
A jesień maluje go na kolorowo.

Polska zachwyca zabytków ilością,
Z pewnością wiele ich spodoba się gościom.
W Warszawie syrenka nas powita,
A Krakowie na Wawelu smok na nas czyha.
W Gdańsku na Starówce pomnik Neptuna ujrzymy,
A w Tatrach Krzyż na Giewoncie zobaczymy.
Polska także różnorodną kuchnię ukazuje,
Z pewnością każdy w czymś się tutaj rozsmakuje,
Na Podhalu spróbujemy oscypka z mleka owczego,
A w sierpeckim Skansenie pajdę chleba ze smalcem swojskiego,
Na Śląsku słynnych rolad i kapusty spróbujemy,
A nad morzem świeżej ryby zakosztujemy.
Mimo, że Polska ma za sobą chwile złe,
Teraz z innymi krajami szanujemy się.
Choć rozbiory, wojny, okupacje przeżyła nasza Ojczyzna,
Choć w sercach na zawsze pozostała blizna,
To nasz kraj stale się umacnia i rozkwita,
Nie tylko Polaków, ale też obcokrajowców zachwyca.
Może komuś moja Ojczyzna wyda się nudna,
Ale dla mnie jest cudna!
Wszystkich zachęcam do jej zakątków odkrywania,
Do pysznych lokalnych potraw próbowania.
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