
Літо - улюблена пора року

Літо - час відпочинку, найдивовижніша пора року - тепла і сонячна. Природа в цей час
особливо гарна, її види радують погляд, і вже це сприяє чудовому відпочинку. 
Прогулянки  по парку, катання на човні по річці, бесіди в скверах, подорож на море і  в
екзотичні країни - це далеко не повний перелік тих принад, які дарує  нам літо. 
А плодові сади з яблуками і грушами, вишні,  черешні, сливи, ароматна лісова малина,
ожина - хіба можна не  насолоджуватися їх смаком? 
І це всі дари природи, завдяки якій ми можемо відчути себе щасливими і отримати
незабутній відпочинок.

  

Треба лише вміти бачити і цінувати красу природи і її дари, бути вдячними їй за те, що
вона прихильно підносить нам їх. Треба вміти вдивлятися в кожне явище природи,
відчувати її настрій, заряджатися її енергією. Тоді
обов'язково підуть усі печалі.

  

Літо - це час, коли життя ніби зупиняється. Спекотне сонце нещадно палить, змушуючи
все живе шукати прохолоди. Але  зате як
приємно в такі дні, захопивши намет, розташуватися на березі  річки чи озера і вбирати в
себе якомога більше сонця, тепла, щоб потім  зимовими вечорами згадувати, як чудово
було влітку.

  

А як прекрасно в літній день відправитися в ліс і побачити, як сонячні промені
заломлюються, торкаючись до верхівок дерев. А коли вони стосуються зеленого листя,
навколо розливається чудовий смарагдовий світло. 
Між  тоненьких беріз тече, дзюрчить джерело, його чиста і студена вода -  джерело сил
в літню спеку, він завжди живий, навіть у зимові морози він  не замерзає.

  

Прекрасний навколишній світ! Необхідно всього лише навчитися жити з ним у гармонії. Л
ише природі під силу вирішити наші сьогоднішні проблеми. 
Коли  важко на душі, досить припасти до землі, доторкнутися до зеленій траві і 
спостерігати за подорожжю пухнастих хмар по безкрайньому блакитному  небу. 
І тут же всі проблеми відходять на другий план, поступаючись місцем розумінню того, як
прекрасне і дивовижне наше життя. 
Потрібно  частіше залишатися наодинці з природою, насолоджуватися її красою, і  вона
дасть сил для того, щоб протистояти будь-яким негараздам ??і  напастям.
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Літо - улюблена пора року

Літо - найкраща пора року, яка дозволяє злитися з  природою, доторкнутися до неї,
отримати задоволення від спілкування з  нею, відпочивши тілом і душею.
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