
Ранній ранок 

Напевно, не багато хто з нас люблять рано вставати. Ми любимо поніжитися довше в
ліжку, подивитися телевізор. Ми
вічно куди то поспішаємо, не встигаємо. 
Нам ніколи не вистачає часу, ми втомлюємося. 
Ми не звертаємо уваги на те дивовижне і радісне, що нам дає природа. 
І забуваємо про те, що побачене одного разу, ніколи не повториться. 
А якщо ми і будемо спостерігати подібне, то воно все одно буде іншим, адже все в
природі неповторно. 
Іноді бувають такі моменти, коли хочеться вигукнути: «Зупинися, мить, ти прекрасна!» 
Такі слова хочеться сказати тоді, коли милуєшся сходом сонця. 
Звичайно, жителям міст рідко доводиться зустрічати світанок - високі будинки
закривають горизонт. 
Тільки за містом можна милуватися сходом. 
Тому, якщо ви окажатесь за містом, не пропустіть таку можливість - гарний настрій буде
гарантовано вам на цілий день. 
У світі природи в цю мить все пробуджується і вітає сонце. 
Останні зірки тихо гаснуть в посвітлілими небі. 
Бачачи, як золоті промені з'являються із за обрію, нам теж хочеться радісно
посміхнутися і вигукнути: «Здрастуй, сонце! 
Здрастуй, світ! 
Шолом тобі великий привіт! » 
Особливо приємно спостерігати світанок. 
Повітря рано вранці чистий і прозорий. 
Іноді можна побачити легкий золотий туман. 
Край неба, звернений до сходу, починає рожевіти. 
На тлі світліючого неба проступають силуети дерев, з яких вітер як би обережно здуває
туман. 
Ось показався краєчок сонечка, і все навколо заіскрилось, заблищало тисячами
різнокольорових переливаються вогників. 
Сонечко забарилася, немов заплуталося де те, і раптом викотилося на простір золотим
колесом зі своїми вогняними променями. 
Разом з сонячним світлом починає оживати природа. 
Тихо віє теплий вітерець. 
Прокидаються птиці. 
Н. Язиков дуже тонко підмітив: «Прохолода ранкова віє, ледь колишуться лісу». 
І  якщо ви на дачі або відпочиваєте на природі, зі сходом сонця можна  побігти до річки і з
розгону кинутися в рожеву від зорі воду. 
Але уважно подивіться навколо. 
Ви звернули увагу, що крихітні крапельки роси сріблясті? 
Вони повисли на листі, квітах, стеблах трави. 
Це помітив і поет І. Нікітін: 
Трохи прикметна стежка росиста. 
Кущ зачепиш плечем, - на обличчя тобі раптом 
З листя бризне роса срібляста. 
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Ранній ранок 

Роса холодна, хоча ранкове сонечко немов запалює в крапельках вогники. 
Вода  ще не встигла зовсім охолонути після спекотного дня, і ми, купаючись, 
насолоджуємося тишею, свіжим повітрям і трохи прохолодною чистою водою,  яка
заряджає бадьорістю і радістю. 
Але протягом кількох хвилин ліс заповнюється веселими пташиними голосами. 
А схід все горить розгоряється. 
Пташки сонечка чекають, пташки пісні співають, 
І стоїть собі ліс, усміхається. 
Посміхніться і ви! 
Нехай кожне ваше ранок буде добрим і сонячним, і тоді гарний настрій не покине вас
цілий день. 
Вважають, що успіх приходить до тих, хто рано встає. 
Народна мудрість говорить: «Хто рано встає, тому Бог дає». 
Але потрібно пам'ятати і те, що день буде успішним тоді, коли у вас буде з ранку гарний
настрій.
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