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Obozowa

Pogodynka:

KK uu rr ii ee rr
PP ll ee śś nn ii ee ńń ss kk ii

Słońce w Pleśnej zawitało
Dobry humor powitało
Trawa mokra dalej jest
Mamy mały sprawnościowy test
Pomiędzy błotem błądzimy
Swoje buty brudzimy
J ednak błota dużo, deszczu mało
Dziś się fajnie opalało
Konkurs dzisiaj ogłoszono
Rzeźbę z piasku robiono
Potwór, syrenka, myszka miki
Tylko u nas takie triki
Każdy piasek przekopywał
Wysokie pagórki zdobywał
Z uśmiechem na twarzy wracamy
Z wiatrówki wieczorem strzelamy
W duże obręcze trafiamy
I punkty zdobywamy
Potem Gąski znowu powitamy
Plażą się tam wybieramy
Latarnię zwiedzamy
I do obozu wracamy
Wieczorem znowu dużo się dzieje
wiatr nas do świetl icy wieje
A my się nie przejmujemy
Teraz tańcem żyjemy
I płakać się chce
Gdy się to wie
Że koniec nastaje
I ż kończą się baje
I sen zawita nam
Do namiotu wpadnie
I powie pa pa

Alicja Fluder



Dzisiaj poprawiła się pogoda
I słońce wreszcie zaświeciło

Siedzieć w namiotach było szkoda
Więc żeby nam się nie nudziło

N a apelu między ogłoszeniami
Druh komendant zarządził

Że na plaży, grupami
Cały obóz rzeźby z piasku sporządzi

Po śniadaniu wyruszyliśmy
Brnąc z wysiłkiem przez błoto

Po chwil i dotarl iśmy
A przyjemnie się szło piechotą.

Do pracy zabral iśmy się od razu,
Pomysły ponadczasowe

Później, po powrocie
I obiedzie, do Gąsek się wybral iśmy

(znów chodząc po błocie)
Tam sobie miasteczko razem pozwiedzaliśmy.

Tymczasem w obozie konkursy się odbywały
Dzieci strzelały z wiatrówki do celu

Lub kostki układały
U czestników było wielu.

Wieczorem po apelu i sprzątaniu
Była dyskoteka

Teraz spędzimy czas na do snu przygotowania,
Choć wietrzna noc nas czeka.

Magda J aroniak




