„Mój ogródek”

W moim ogródku jest spokój. Jest też miła
atmosfera, bo ptaki śpiewają piękną muzykę.
Jest tam: krzew dzikiej róży, dużo żółtych żonkili,
zwierzęta, bzykające pszczoły, sady i mały stawik
oraz kilka cykających świerszczy a nawet piękny
zapach Jest tam dużo różnych rzeczy, które mogą
się przydać. A na dębie jest gniazdo sikorek. A w
małym stawiku jest dużo rechoczących żab. Rosną
tam też warzywa i owoce. Często przebywa tam
też nasza sąsiadka Pani Bożenka. Często pomaga
nam też w sadzeniu i podlewaniu. W naszym
ogródku mieszka też Azor, pies Pani Bożenki.
Przebywa tam też niekiedy rodzina jeży.
Mój ogródek bardzo mi się podoba!
Wojtek Roguski i Maciej Szabunio

,,Mój ogródek”
Przy wejściu do ogródka widzimy małą zieloną
altankę. Idąc dróżką posypaną czarnym żużlem
widzimy drzewa i krzewy, a obok drzewa rudą
wiewiórkę. Idąc dalej po lewej stronie widzimy
grządki, na których są posadzone warzywa.
Po prawej stronie jest mały sad, gdzie rosną jabłka
i gruszki. W sadzie, też latają motyle i pszczoły,
które zapylają żółte żonkile.
Cały ogród jest otoczony ciemnozielonym
żywopłotem, pod którym rosną czerwone róże.
Zachęcamy do obejrzenia naszego ogródka.
Zuzia i Weronika

W moim ogródku rośnie wiele pięknych roślin:
czerwone róże, żółte tulipany, fioletowe
krokusy, niebieskie niezapominajki. Rosną tam
także drzewa, duże wierzby płaczące.
A na środku ogródka jest duża piękna
fontanna i malutka rzeczka. A nad nią piękny
mały mostek. A droga jest wieczorami pięknie
oświetlona dzięki świetlikom, które
wieczorami latają po ogródku.
Jest też jeszcze piękna altanka.
Mój ogródek jest jak z bajki, · zapraszam do
mojego ogródka.
Ola Domżała i Mateusz Sałek

„Mój ogródek”
Mój ogródek jest super!
Rosną w nim przepiękne drzewa, kwiaty i krzewy.
Na środku rośnie różowa wielka róża i dwa żółte
tulipany. Latają ósemką małe jaskółeczki, a jedna
jaskółka kręci kółka. W małej altance stoją: łopata,
krabie i skrzynka z narzędziami.
Kiedyś wiosną posadziliśmy jabłonkę. Teraz jest
pięknym drzewem
i daje pyszne owoce.
Jest tam słonecznie, miło i przyjaźnie. Hodujemy
tam różne warzywa.
Czasami pada deszcz, a czasami jest wielka tęcza i
słońce.
Przychodzą do nas dzikie zwierzęta
takie jak jeże i dzikie gołębie.
Przy rogu kwitnie krzew maliny.
Bardzo lubimy nasz ogródek.
Mateusz M. i Szymek R.

,,Mój Ogródek”
Nasz ogródek znajduje się pod Warszawą nad
Wisłą. Nasz ogródek łatwo rozpoznać, ponieważ
na furtce znajduje się ogromny pomarańczowy
kwiat. Po lewej stronie, przed furtką są forsycje, po
prawej różowe róże. Za furtką po lewej stronie jest
sad, w którym rosną: jabłonie, grusze, i śliwy. Po
prawej stronie jest dom i ogród. W ogrodzie rosną:
magnolie, forsycje, pigwowce, krzewy bzu,
pomidory, ogórki, koperek, dynie i marchewki. W
naszym ogrodzie żyją: zaskrońce, czarne pająki,
czerwone biedronki, osy, które gryzą wszystkim
nosy, mrówki i muchy. Zapraszamy do naszego
ogrodu.
Kuba Kazłowski, Antek Pająk

Mój ogródek
W moim ogródku rosną różne kwiaty - róże, bratki.
Nad ogrodem latają jaskółki i motyle. W ogrodzie
jest małe oczko wodne, w którym mieszkają żaby
i rybki. W ogrodzie mieszkają również: gady, płazy
i pajęczaki.
W małej chatce obok wąskiej dróżki są różne
sprzęty i narzędzia. Obok chatki jest dużo drzew grusze, jabłonie, śliwy. Jest też jeden najstarszy
dąb, na którym znajduje się gniazdo ptaków.
Naprzeciwko gniazda jest pajęczyna z dużym
pająkiem.
Oto mój piękny ogród!
Hania Węgrowska i Marlena Sobczyk

Mój ogródek ma huśtawkę, a przy niej wyrósł dąb.
Pod płotem jest rów z wodą.
Na środku ogródka stoi krzak. Przez ogródek
biegnie ścieżka i omijając krzak wpada w szopę. W
szopie jest mnóstwo narzędzi: łopata, piła,
nożyczki do gałęzi
i kosiarka. Wokół rowu latają muchy.
Przy ścieżce koło krzaku stoi ławka. Cały ogród jest
obsadzony jabłonkami. Za szopą jest garaż.
Naprzeciwko rowu są zarośla. Na drzewach są
budki lęgowe.
Ten ogród jest piękny.
Filip

Pewnego dnia w moim ogródku zdarzył się cud.
Kwiaty zaczęły gadać, a drzewa zaczęły śpiewać.
Wszystko to brzmiało jak piękna piosenka. Później
dzwonki zaczęły dzwonić a skowronki zaczęły
skowronić. Rosną tam: róże, stokrotki i różne
krzewy.
Ze starej szopy nagle wyleciały narzędzia: grabie,
łopata, nożyce do gałęzi. Zaczęły tańczyć na
ścieżce, która zaczęła się unosić.
Wszystko to wyglądało jak w bajce.

Julia Brauła i Angelika Chojecka

Mój ogródek
W moim ogródku jest dużo drzew, krzewów, kwiatów,
zwierząt, sprzętów i narzędzi. Pośród róż chodzą
mrówki, a na drzewach ślimaki. Czasami pomiędzy
kamienie w odwiedziny wpada zaskroniec. Nad
poziomkami latają osy i bąki. Na jabłoni znajduje się
gniazdo ptaków, a pomiędzy gruszami jest wielka
pajęczyna z dużym pająkiem. Jesienią przychodzą
piękne jeże. Za drewnianym płotem są sarenki. To jest
mój ogród.
Dominik i Borys

Mój ogród
Mój ogród to najpiękniejszy ogród w okolicy! Rosną tam bratki,

forsycje, stokrotki, sasanki, zawilce, przylaszczki, fiołki,
niezapominajki, tulipany i magnolia. Latają jaskółki, osiedlają się
bociany, a pszczoły zapylają kwiaty. Jest małe i skromne oczko
wodne, do którego często przylatują kaczki. Trawa jest zielona i
zadbana. Drzewa pięknie komponują się w tle ogrodu. Fajnie jest
mieć taki ładny ogród!
Eryk i Tomek

