
Znaki zodiaku 
 

BARAN idzie przed BYKIEM, 

Po BLIŹNIĘTACH RAKI, 

LEW przed PANNĄ ucieka 

- to są letnie znaki. 

WAGA potem NIEDŹWIADEK (SKORPION),  

STRZELEC zimnem grozi, 

KOZIOROśEC lód wiąŜe, 

WODNIK RYBY  mrozi. 

 

Planety 
 

Merkury  w blasku słonecznym się chowa, 
Wenus rano lub wieczorem świecić jest gotowa. 

Ziemia ma KsięŜyc, co błyszczy nocami 
tylko tam ludzie dotarli swymi rakietami. 

MoŜe na Marsa wyprawa się uda 
i zobaczymy tam pustynne cuda? 

Pas planetoid dalej się rozpościera, 
i duŜe planety od małych oddziela. 

Olbrzymi Jowisz ma plamę czerwoną, 
a Saturn się szczyci pierścieni koroną. 

Urana i Neptuna, dzieci jeśli chcecie,  
moŜecie zobaczyć jedynie w lunecie. 

A blade Komety, gdy nadejdą chmury  
wiszą nad Szopkami warkoczem do góry. 

Wszystkie te obiekty, od początku do końca,  
krąŜą sobie razem dookoła Słońca! 

 
 



„Przemiany KsięŜyca” 
 
Słońce z Nowym KsięŜycem tak się umówili, 
Ŝe razem będą po niebie chodzili. 
Lecz z powodu silnego słonecznego blasku 
Nie widać w nowiu KsięŜyca głuptasku. 
 
Wokół Ziemi KsięŜyc krąŜy i z tej to przyczyny  
spóźnia się codziennie prawie do godziny. 
JuŜ na trzeci wieczór widziały go dzieci 
gdy na zachodzie jak wąski sierp świecił 
 
„DąŜy do Pełni, bo jak brzuch „D” wygląda”, 
-myśli Dorotka, gdy na KsięŜyc spogląda. 
Co dzień brzuszek się wypełnia, a w Pełni? 
W Pełni brzuszek się wypełni w pełni! 
 
Przed Słońcem się wtedy chowa, i zachodzi  
o świcie kiedy Słońce właśnie wschodzi. 
Potem na dietę idzie KsięŜyc i brzuch chowa 
Coraz jest cieńszy, za tydzień zostaje połowa. 
 
Jeśli cofający się  KsięŜyc - jak litera „C” 
zobaczyć na niebie ktoś naprawdę chce, 
przed świtem musi wcześnie rano wstać 
i na wschodnie niebo uwaŜnie spoglądać 
 
Po 30-stu dniach koniec! Miesiąc znika z nieba  
By ciąg dalszy nastąpił dalej czytać trzeba.  
Znów od pierwszej zwrotki, od Nowiu począwszy 
kwadry KsięŜyc odmierzy i nigdy nie skończy 
 
Czy wszystko juŜ jasne? 
Wiec spytajcie:  ” Tato….. 
Gdzie na KsięŜycu widać terminator?” 
 


