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WARTO PRZECZYTAĆ  

 

Zachwyciła nas opowieść o Jasmin:  

Nie lubiła wychodzić ze swojego ogrodu. Gdy rano przechadzała się wśród kwiatów, te 

pozdrawiały ją pięknie, kłaniając się główkami. Biegła do mandarynkowego gaju. Tam witała 

się z ukochanymi drzewami, gładząc ich korę i listki. Szeptała im słowa powitania, nuciła 

króciutkie piosenki, które sama dla nich wymyślała.  

– Dzień dobry – uśmiechała się do jaszczurek wygrzewających się na gorących od słońca 

kamiennych murach domu. – Jak się macie żabki? – witała małe, zielone przyjaciółki 

mieszkające koło studni. – Ej, ptaszki! Co słychać? – wołała do stadka dzierzb kryjących się w 

gałęziach drzew. Jasmin śpiewała, gdy fruwały wokół niej, jakby bawiły się z nią w jakąś 

nieznaną ptasią zabawę.  

Gdy Jasmin opuszczała swój ogród, od razu wszystko robiło się trudniejsze. Babcia chciała 

dobrze wychować dziewczynkę, więc uczyła ją mówić grzecznie „dzień dobry”, gdy spotykała 

sąsiadów, „proszę” i „dziękuję”, gdy kupowała w sklepie kawę lub ryż. To jednak zupełnie 

Jasmin nie wychodziło. Była tak bardzo nieśmiała, że gdy tylko miała z kimś porozmawiać, 

natychmiast zasychało jej w gardle. Ludzie odbierali jej wszelką odwagę1. 

 

 

 

Gdy usiądziesz pod oliwnym drzewem, możesz posłuchać niezwykłych opowieści. Wiele w 

nich piękna, magii i prawdy.  

Jest nieśmiała dziewczynka i rezolutny szczur.  

Dumny kogut zamiast kur pilnuje… czasu.  

Królowa żab uwielbia wieczorne koncerty, a pewien szach z Persji…  

 

DOŁĄCZ DO KARAWANY PIĘKNA! 

 

 

 
1 A. Amer, Opowieści spod oliwnego drzewa, Poławiacze Pereł, Warszawa 2013, s. 10.  
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Królowa żab spała przez cały dzień i całą noc, i potem jeszcze jeden dzień. 

Obudziła się wieczorem, ziewnęła przeciągle po królewsku i zażyczyła sobie 

solidnej kolacji. Wniesiono więc tace z komarzymi udkami w ziołowym sosie, 

muszki z nadzieniem z kwiatowego pyłku, dżdżownice w galarecie i na deser mus 

z owoców opuncji podany na 

cytrynowym liściu. Królowa uporała 

się z kolacją w parę minut i już miała 

znowu zasnąć, gdy nad Jordanem 

rozległy się pierwsze akordy koncertu 

na dwieście wiolonczeli cykad i tysiąc 

żabich głosów. Rytm wybijały 

ropuchy na skorupie żółwia błotnego. 

Ten podrygiwał w takt, a jego 

pyszczek rozjechał się w szerokim 

uśmiechu. To był niezwykle 

muzykalny żółw.  

Na widowni zasiadała królowa, która 

nie musiała schodzić ze swojego 

kamienia, tylko obróciła się w stronę 

sceny. […]  

Wokół zasiadali inni mieszkańcy 

doliny Jordanu: ptaki, owady, 

jaszczurki węże i myszy. Stary i ślepy szczur Fufu zajmował wygodne miejsce po 

prawicy królowej żab. Był jedynym szczurem słuchającym koncertów2.  

 

 

 

 

 
2 A. Amer, Opowieści…, s. 26. 
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SZCZUR FUFU OPOWIADA KRÓLOWEJ ŻAB 

                                                        HISTORIĘ KONIKA, KTÓRY MIAŁ KOLOROWĄ GRZYWĘ 

 

 

 

 

 

         Dawno, dawno temu żył sobie konik Marcel, który zobaczył tęczę. Powiedział cichutko: 

zawsze chciałem wziąć skarb z drugiego jej końca.  

         Szedł do tej tęczy i szedł, aż dotarł po godzinie. Miejsce było dziwne. Dziwny był też 

plakat. Nagle ktoś go zapytał: 

– Chcesz dostać skarb?  

– Chcę. Ale ile on jest wart? – rzekł konik Marcel. 

– Miliard słońc i miliard kropel deszczu – krzyknął krasnal. 

– Co muszę zrobić? – pytał dalej konik.  

– Będziesz musiał wykonać trzy zadania – wyjaśnił krasnal.  

– Zrobię je – powiedział Marcel.  

– Pierwsze zadanie: musisz zabrać naszyjnik królowej z zamku – powiedział krasnal.  

Konik ukradł naszyjnik z wielką łatwością. 

– Drugie zadanie: musisz pokonać piratów i ukraść ich łajbę – powiedział krasnal.  

Konik poszedł po łajbę. Wszystko poszło sprawnie, bo akurat nie było na niej piratów. 

– Jak to zrobiłeś? – dopytywał krasnal. 

– To tajemnica – szepnął Marcel. 

– Ostatnie zadanie: musisz włożyć głowę do tęczy – powiedział krasnal.  

Konik włożył głowę do tęczy i od tej pory ma kolorową grzywę.  

– Masz swój skarb – powiedział krasnal.  

– Dzięki – powiedział Marcel.  

– Fajna historia? – pyta się szczur Fufu. 

– Fajna, szczurze Fufu – odpowiada królowa żab. Ona wie, które historie zasługują na nagrodę.  

 

 

Mateusz J.  
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 Pewnego dnia szczur Fufu poszedł odwiedzić swoją koleżankę Mifolę, która była 

królową żab. Postanowił jej opowiedzieć historię o koniku Cyrylku z kolorową grzywą. 

 

 

 Gdy szczur doszedł na miejsce, przywitał się z żabką i zaczął opowiadać. 

„Pewnego razu żył sobie koń Cyrylek. Zamierzał znaleźć początek lub koniec tęczy. Wędrował 

przez wiele krain. Widział lamę Karondę i lamę Euloidę. Zapytał je, czy nie widziały, gdzie 

jest najbliższa i najbardziej kolorowa tęcza.  

– Wiesz co Cyrylku, widziałyśmy to zjawisko. O tam, dwa kilometry za nami – odpowiedziały 

lamy.  

– Dzięki, że mi powiedziałyście! – krzyknął konik.  

Nasz Cyrylek powędrował dalej, gdy tu nagle na horyzoncie zauważył przepiękną tęczę. 

Pobiegł jeszcze szybciej i dotarł na samiutki początek tego zjawiska. Chodził dookoła, gdy 

nagle potknął się o kamień i przewrócił się pod tęczą, wtedy jego szara grzywa zaczęła nabierać 

rozmaitych kolorów. Koń podniósł się i tak się ucieszył, że nie mógł przestać skakać, później 

wrócił do domu i wszyscy go nazywali Koniem z kolorową grzywą”. 

– To już cała historia, Mifolo. Wracam do domu – powiedział szczur Fufu. 

– Dziękuję za opowieść – ukłoniła się królowa.  

 

 

Szymon T.  
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    Pewnego dnia szczur Fufu zobaczył konika z kolorową grzywą. Zapytał go: 

– Hej, koniku, dlaczego masz kolorową grzywę? 

– Witaj, szczurku. Jak chcesz, to ci opowiem moją historię – zaproponował. 

– Dobrze – zgodził się Fufu. 

– No to tak … mam na imię Ślicznotka. Tamtego dnia szłam na łąkę i po drodze zobaczyłam 

pajaca. Był bardzo dziwny. Wtedy byłam piękna, ogon i grzywę miałam czarną. To właśnie ten 

pajac rzucił na mnie czar i tak zostałam jednorożcem z kolorową grzywą i różowym brzuchem.  

– O rany, smutna historia. Koniku, oj przepraszam, Ślicznotko – powiedział szczur Fufu. 

– Jako pierwszy powiedziałeś do mnie Ślicznotko.  

– A może poszłabyś ze mną do mojego domu? – zaproponował Fufu.  

– Tak – odpowiedziała Ślicznotka. 

Gdy Fufu był już w domu z Ślicznotką, opowiedział królowej żab, Barbarze (dla znajomych: 

Basi) 

o swojej nowej znajomej. Basia się wystraszyła i powiedziała:  

– Bardzo ci współczuję, Ślicznotko. 

Gdy Ślicznotka usłyszała te słowa, rozpłakała się. Fufu zaczął pocieszać Ślicznotkę. Jak 

Ślicznotka się uspokoiła, szczurek Fufu, królowa żab i konik zasiedli po ciężkim dniu przy stole 

i zjedli kolację. Na drugi dzień Ślicznotka musiała wracać do domu. Gdy odchodziła, Fufu się 

rozpłakał. 

 

 

 

Nikola W.  
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          Dawno, dawno temu, za górami, za lasami było sobie żabie królestwo. Panowała tam 

może nie najpiękniejsza, ale bardzo mądra królowa Żabosława. Miała starego szczura o imieniu 

Fufu, który by jej sługą. Szczurek posiadał niezwykłą zdolność opowiadania cudownych 

historii. 

 

 Pewnego dnia królowa była potwornie zdenerwowana. Nawet jej ulubiony przysmak 

nie smakował jej, więc zawołano poddanego Fufu. Szczurek przybiegł natychmiast. Żabosława 

właśnie rzucała swoim obuwiem. Fufu był zaskoczony zachowaniem  królowej, choć wiele już 

w życiu widział.  

– Miłościwa Pani – wyjąkał stary szczur. 

– Jak dobrze, że jesteś mój przyjacielu – rzekła spokojnym tonem, jakby nic się nie stało. 

– Och, słyszałem, że coś się dzieje … – powiedział zmartwiony staruszek. 

– Fufu, po prostu pragnę wysłuchać jakiejś twojej historii – rzekła podekscytowana królowa. 

– No dobrze, więc może historia o smoku? 

– Już mi tę historię opowiadałaś i to miesiąc temu – narzekała Żabosława. 

– Hm … no to może historia o kucyku z kolorową grzywą – zaproponował szczurzy bajarz. 
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– Oczywiście – krzyknęła królowa. 

Szczur zaczął opowiadać z pasją, a brzmiała ona tak: 

W magicznym lesie żył sobie kucyk o kolorowej grzywie. Nazywał się Tęczuś. Młody kucyk 

różnił się od innych swoim wyglądem. Miał mnóstwo przyjaciół. Pewnego dnia zaatakowano 

las. Wszystkie kucyki zostały pojmane, oprócz jednego szczęśliwego Tęczusia. Mały konik 

poszedł do dobrej wróżki Iris. Wróżka właśnie wybierała się ratować koniki.  

– Iris, jak dobrze, że cię widzę – powiedział z ulgą konik. 

– Tęczuś, nie mam teraz czasu. Muszę uratować kucyki – rzekła wróżka. 

– Ale … –  zaczął kuc. 

– Na razie … – przerwała mu Iris. 

– Zaczekaj! Ja właśnie w tej sprawie – powiedział nerwowo Tęczuś. 

– Co? – zapytała Iris. 

– Idę z tobą Iris – oświadczył zwierzak. 

– No dobrze. 

Następnego dnia wyruszyli w poszukiwaniu kucyków. Mało się zatrzymywali. Jak już to spytać 

o drogę. Wróżka udawała poważną, ale w normalnych okolicznościach jest zabawną osobą. Po 

kilku tygodniach dotarli tam, gdzie przetrzymywano mieszkańców magicznego lasu. Kuce były 

więzione w zimnych lochach zamczyska czarnoksiężnika Edmunda. Gdy weszli do Sali 

tronowej, zobaczyli Edmunda. 

–  Oddaj kucom wolność! – krzyknęła Iris. 

– Och, Iris jak miło cię widzieć – zaśmiał się Edmund. 

– Ugh! Edmundzie – wrzasnęła zdenerwowana dziewczyna. 

– Nie oddam ich – oświadczył czarnoksiężnik. 

– Ach tak? – zapytała wróżka i od razu wyjęła różdżkę. 

– Chcesz się bawić kijami? – zapytał mężczyzna, po czym zaśmiał się. 

Dziewczyna westchnęła i wymierzyła różdżkę w mężczyznę. Czarnoksiężnik nawet nie zauważył, 

że wróżka w niego celuje. Iris wypuściła zieloną iskrę, która uderzyła w Edmunda. Zły 

czarodziej po ataku młodej wróżki zginął, a jego armia się poddała. Gdy dwoje przyjaciół 

odnalazło więźniów, to szybko uciekli z zamku i wrócili do lasu.  

– Koniec – skończył opowiadać szczur. 

 Królowa zachwycona historią Fufu, dała mu posadę bajarza. Kobieta na chwilę 

odzyskała spokój, a służba była szczęśliwa, bo mogła wrócić do swoich zajęć.  

 

Alicja S.  
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SZCZUR FUFU OPOWIADA KRÓLOWEJ ŻAB  

              HISTORIĘ O DWÓCH ŹREBAKACH I ZEBRZE, Z KTÓREJ WSZYSCY SIĘ ŚMIALI 

 

 

 

       Pewnego słonecznego dnia szczur Fufu wybrał się do królowej żab, która organizowała 

konkurs na najciekawszą rzecz, jaką się napotkało w życiu.  

      Fufu miał w planach opowiedzieć o 

zebrze Anii oraz o trzech źrebakach. Gdy 

nadeszła jego kolej, zdradził tę historię 

królowej. Żaba Elżbieta bardzo się 

wzruszyła opowiadaniem. Po zakończeniu 

konkurencji Elżbieta podeszła do szczura i 

opowiedziała mu, że ona też kiedyś miała 

taką sytuację.  

– Ze mnie śmiali się w żabiej szkole – 

powiedziała. 

– Ale z czego – spytał. – Przecież wasza 

wysokość nie wygląda na… na… – jąkał 

się Fufu.  

–  Byłam inna niż wszyscy – 

odpowiedziała ze wzruszeniem Elżbieta. 

Od tego czasu, gdy królowa usłyszała o 

zebrze bez pasków, każdemu poddanemu 

wręczała karteczkę, na której było 

napisane: 

Dawno, dawno temu, gdy po ziemi wraz ze wszystkimi zwierzętami i ludźmi spacerował Bóg, 

zauważył, że świat nie jest ani biały, ani czarny. A to znaczy, że nie ma jednej metody, aby go 

określić. Pewnego dnia Bóg podszedł do dwóch koni – białego i czarnego – i pomalował je w 

paski, mówiąc: Od dzisiaj będziecie biało-czarne. Tak, abyście przypominały, że świat jest zbyt 

różnorodny, aby dzielić go na czarny i biały3.  

Jakub S. 

 
3 I. Ude, Zebra, Poławiacze Pereł, Warszawa 2013, s. 11.  
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 Pewnego dnia szczur Fufu zdecydował, że pójdzie do królowej żab i opowie historię, 

której był świadkiem. Droga do stawu żab była daleka, ale Fufu się nie poddawał. Po kilku 

godzinach szczur odnalazł wreszcie staw i jego władczynię. 

 Królowa siedziała na posłaniu z grzybków razem z jedną żabką. 

– Witaj, królowo – powiedział Fufu. 

– Witaj, Fufu – rzekła królowa. 

– Opowiem ci historię, której byłem 

świadkiem – powiedział szczur.  

– Dobrze, opowiadaj! – krzyknęła 

zaciekawiona królowa. 

– Kilka dni temu pewne źrebaki wybrały 

się na spacer nad wodospad. Nagle jeden 

źrebak zauważył coś dziwnego w 

krzakach. Była to zebra, która wyglądała 

na samotną. Źrebaki przestraszyły się 

zebry. W pewnej chwili jeden źrebak 

zaczął się śmiać z zebry, powiedział o niej, 

że jest brzydka. Wtedy drugi źrebak zaczął 

się śmiać z zebry. Zebra zapytała się ich, 

czemu się z niej śmieją. Źrebaki 

powiedziały, że jest brzydka. W pewnej 

chwili duży wilk wyskoczył z krzaków, 

źrebaki przestraszyły się wilka. Wilk 

powiedział do zebry, że ma na imię Pazur. 

Zebra rzekła, że nazywa się Lily. 

Zaprzyjaźniła się z Pazurem i źrebaki już 

nie śmiały się z zebry. Koniec – 

opowiedział szczur i ukłonił się królowej.  

Królowa żab długo patrzyła na szczura. 

– Czemu ty nie pomogłeś tej biednej zebrze! – krzyknęła żaba.  

Fufu zawstydził się. 

– Sam nie wiem – odpowiedział szczur. 

Olivia C.  
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 Pewnego dnia szczur Fufu postanowił wybrać się do królowej żab, ponieważ chciał 

opowiedzieć jej ciekawą historię. Historia ta była o źrebakach i zebrze. 

 Fufu dotarł już na miejsce, usiadł sobie na krześle, bo królowa żab zaprosiła go na 

herbatę i zaczął opowiadać.: 

– Kilka dni temu to zdarzenie miało miejsce. Był piękny dzień, ale nie dla zebry Stokrotki. 

Zebra Stokrotka była smutna, bo wszyscy się z niej śmiali … – miał dokończyć, ale królowa 

mu przerwała. 

– Dlaczego się z niej śmiali? – zapytała zaciekawiona. 

– Dlatego że nie miała pasów na brzuchu – powiedział smutnym głosem.  

– Ale już jest dobrze? – zapytała z nadzieją w głosie królowa.  

– Tak – odpowiedział. – Poznała trzy źrebaki, które się z nią z nią zaprzyjaźniły i pomagały jej. 

– To bardzo dobrze – królowa żab odparła z ulgą w głosie. 

– Królowo – powiedział szczur Fufu. 

– Tak?  

– Niestety nie mogę dłużej tutaj zabawić, bo muszę zrobić porządki w domku. 

– Dobrze, to idź – królowa była zadowolona z wizyty szczurka Fufu. 

 Wieczorem szczurek śnił o biednej zebrze Stokrotce i o małych dobrodusznych 

źrebaczkach. Był zadowolony z tego dnia. 

 

 

 

Michalina M.  
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Szczur Fufu przyszedł do królowej żab, aby opowiedzieć jej pewną historię.  

– Dzień dobry, królowo – rzekł. – Chciałbym opowiedzieć pani bardzo ważną historię. 

– Dobrze, ale wcześniej przeczytasz mi ten fragment – rzekła królowa i podała szczurkowi 

księgę.  

Fufu zaczął czytać: Dzieci wciągnęły jeszcze nosami zapach ciasta i pomału podreptały w 

stronę małego stawku otoczonego ze wszystkich stron ciemnozieloną ścianką lasu. 

Stawek –  czyli państwo Żabiego Króla –  odkryli kiedyś przypadkiem w pierwszych dniach 

swego pobytu we Wsi Wakacyjnej. Bawiąc się w Indian, z piórami przepisowo zatkniętymi w 

potargane czupryny, rozpierzchli się po lesie szukając Olka –  Zielonej Strzały, ukrytego gdzieś 

wśród gęstwiny. Głośny wrzask i chlupot, który rozległ się nagle z lewej strony wielkiego dębu, 

wywabił z wigwamu nawet Pulpeta, który w tym dniu pełnił straż obozową. Okazało się, że to 

Bolek, sam Wielki Karaluch, wódz i znakomity indiański wojownik, wpadł nagle aż po szyję w 

sadzawkę zarosłą zieloną rzęsą. Kiedy, wyłowiony wspólnymi siłami, zrzucał przemoczoną 

odzież, z kieszeni na piersi wyskoczyła mu ogromna, zielona żaba. 

Oczywiście, był to ów Żabi Król –  władca stawu bez dna, król, którego państwo, choć 

niewielkie, bogate było nadzwyczaj w żabich obywateli. Ba, król posiadał swój żabi chór, który 

wieczorami dawał nadzwyczajne koncerty4.  

Fufu skończył, wypił łyk wody i czekał na znak.  

– Teraz twoja kolej – powiedziała królowa.  

– Dawno temu była mała zebra o imieniu Kora. Była nietypową zebrą, gdyż nie miała czarnych 

pasków. Gdy miała pierwszy raz iść sama się pobawić z innymi zebrami, napotkała źrebaki, 

które zaczęły mówić: „Ha. Ha. Ta zebra nie ma czarnych pasków”. Zebra była smutna, gdy to 

usłyszała i pobiegła dalej, ale źrebaki ją wyprzedziły i zaczęły wszystkim rozpowiadać. Od razu 

pobiegła do domu, aby powiedzieć rodzicom. Gdy to usłyszeli, to poszli do nich i się spytali, 

gdzie są ich rodzice. Rodzice zdecydowali, że wyjadą do krainy dziwnych zwierząt i tak zrobili. 

Gdy się tam znaleźli, byli szczęśliwi, że nikt się z nich nie śmieje. Dwa lata później Kora miała 

brata o imieniu Cal. Miała swojego najlepszego ochotnika do zabawy. Ich rodzice byli 

zadowoleni, że Kora ma młodszego brata. Wszyscy żyli szczęśliwie. Koniec. 

– Wspaniała historia Fufu, dziękuję ci bardzo – rzekła wzruszona królowa. 

 

Jakub B. 

 
4 K. Boglar, Klementyna lubi kolor czerwony, Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2008, s. 

10–11.  
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POMÓŻ PRZYRODZIE 
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WARTO PRZECZYTAĆ 

 

 

      Bajka  opowiada o przygodzie Eko-

patrolu, który starał się oczyścić plażę z 

odpadków.  Zaczęli od małego kroku dla 

nas, a wielkiego dla naszej planety, czyli 

od recyklingu.  

Pewnego dnia trójka zwierzaków: piesek, 

kotek i sówka wpadli na pomysł 

założenia Eko-patrolu, gdyż 

zanieczyszczona plaża bardzo im się nie 

podobała. Podczas zabawy na plaży 

pieskowi Urwisowi łapka utknęła w 

puszce. Na szczęście tylko ją sobie lekko 

zranił. Podobna sytuacja spotkała foczkę 

Klarę. W gardle utknął jej plastikowy 

uchwyt do trzymania butelek lub puszek 

przez co foczka nie mogła łowić ryb. 

Kotka Tola, piesek Urwis i sówka Pola 

pomogli duszącej się Klarze wyciągając 

z jej gardła to paskudztwo.  W ten sposób 

narodził się pomysł na Eko-patrol. Bohaterowie naszej bajki poruszają ważny dla nas i naszej 

planety problem. Namawiają do segregacji odpadów, a tym samym do powtórnego 

wykorzystania tych surowców. Podczas czytania fragmentu o foczce Klarze odczuwamy 

uczucie złości na ludzi, którzy wyrzucają śmieci do rzek, mórz, oceanów. Te śmieci, pływając 

w wodzie, zagrażają życiu zwierząt. Klara miała szczęście, że na plaży wypoczywali 

bohaterowie naszej bajki. Gdyby wszyscy na całym świecie robili tak samo jak robił to Eko-

Patrol to myślę, że udałoby się rozwiązać ten ogromny problem z górą śmieci. Niestety, plastik 

w środowisku rozkłada się przez wiele milionów lat. Dlatego lepiej dla nas i naszej planety jest 

segregować odpady. Popieram i podziwiam zachowanie Urwisa, Toli i Poli. Oni zwracają 

uwagę na segregowanie śmieci. Pamiętajmy, że „…tylko dobrze podzielone odpadki można 

ponownie wykorzystać…”.   

Julia N.  
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Kiedy Tola, Pola i Urwis ostrożnie wychylili głowy, ich oczom ukazał się piękny, 

wielobarwny motyl – rusałka pawik. Rusałka jest jednym z najdłużej żyjących 

motyli. […] Motyl jest bardzo pożyteczny, bo zbierając nektar, zapyla kwiaty. 

Motylek, którego obserwowali, nie zachowywał się jednak zwyczajnie. Piękna 

Rusałka głośno mówiła do siebie i wymachiwała jakąś pałeczką, fruwając od 

jednej sadzonki rzodkiewki do drugiej.  

– Co ja zrobię, co ja zrobię… nie ma ich, nie ma… po prostu nie ma prawie 

nikogo! – Rusałka wyglądała na zapłakaną i zagubioną, rozglądała się w prawo 

i w lewo, powtarzając 

co chwila: co ja zrobię, 

co zrobię… 

– Widzicie? – spytała 

cichutko Króliczka Jola 

– Tak jest od dwóch dni. 

Wcześniej Rusałka 

zachowywała się 

normalnie, krzątała się, 

sprzątała, coś układała, 

szukała kwiatków… 

choć ich tu mało. Rusałka była pierwszym motylem na naszym polu. Dla naszego 

Eko–patrolu to było duże wydarzenie, bo owadów na naszym polu jest bardzo 

mało. A teraz od dwóch dni nasza Pani Motyl nic, tylko płacze5.  

 

 

 

 

 

 
5 M. Miłowska, K. Řeháková, Niesamowite przygody Toli, Poli i Urwisa. Nigdy nie jesteś za 

młody, żeby pomagać przyrodzie, Fundacja CultureLab, Warszawa 2019, s. 54–55.  
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         ,,Łąkowa orkiestra’’ to bajka o przygodzie trójki przyjaciół, którzy pojechali na majówkę 

na Słowację do swoich koleżanek. 

         Historia opowiada o psie Urwisie, kotce Toli i sowie Poli, którzy razem z króliczkami  

Janką, Jolką oraz Jarmilką chcą rozwikłać eko–zagadkę. Grupka przyjaciół omawia w nocy 

całą sprawę, a następnego dnia wybiera się na pole rzodkiewki, gdzie spotykają zrozpaczoną 

Rusałkę pawik. Kotka Tola jako pierwsza proponuje Rusałce pomoc, po chwili cała grupa Eko–

patrolu też chce pomóc. Rusałka mówi grupce przyjaciół o tym, jak łąkowa orkiestra miała 

przybyć na łąkę, aby wraz z nią zaśpiewać. Niestety po chwili Rusałka dowiaduje się, że nigdzie 

w pobliżu nie ma łąki, gdyż wszędzie są pola 

uprawne. Eko–patrol postanawia odrodzić łąkę na 

nowo. Wszyscy wraz z Rusałką wybierają się na 

targowisko i kupują nasionka kwiatów. Później 

wracają na pole uprawne rzodkiewki i zasadzają 

sadzonki. Następnego dnia tata królik niszczy 

kwiaty, myśląc, że to chwasty. Eko–patrol się nie 

poddaje, przyjaciele dalej wierzą, że łąka odrodzi 

się na nowo, więc tym razem zasadzają sadzonki 

na polu z kukurydzą. Tata królik używa 

pestycydów, aby pozbyć się robaków. Cały Eko–

patrol powstrzymuje gospodarza i ratuje Rusałkę. 

Rodzice królików zasadzają znowu sadzonki i 

dzięki temu łąkowa orkiestra przychodzi, aby 

zorganizować koncert. 

     Według mojej opinii bajka ,,Łąkowa orkiestra’’ 

jest bardzo mądra, gdyż opowiada o tym, że trzeba 

szanować łąki, owady i całą przyrodę. 

Najważniejsze jest, aby nigdy się nie poddawać i 

dzielnie dążyć do celu. Osobiście polecam wszystkim tę bajkę, ponieważ zawiera w sobie 

mądre przekazy, które warto zastosować w życiu. Doskonałym dopełnieniem tekstu są 

ilustracje. Obrazki są  dokładnie wykonane i pięknie pokolorowane, barwy są intensywne, 

dzięki temu dzieła wyglądają bajkowo. Rysunki są urocze. Zadbano w nich, aby każdy szczegół 

był idealny. Obrazki zawierają także cieniowanie, co bardzo mi się podoba. Podsumowując: 

ilustracje są fantastyczne. 

Olivia C.  
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Bajka „Przygoda  życia 

zagrożonej Bieługi” 

bardzo mi się podobała. 

Zauważyłam, że jedną z 

postaci jest kotka Tola, 

którą poznaliśmy 

wcześniej na lekcjach 

języka polskiego.  

Sądzę, że utwór 

został  stworzony z myślą 

o młodszych dzieciach, 

ponieważ postaciami są 

zwierzęta, które mówią 

ludzkim głosem, ryby 

wielkości łódek. Podoba 

mi się przekaz, który dał 

autor, żeby pomagać 

innym. Jestem pewna, że 

dzieciom, które dopiero 

się uczą, co to znaczy 

dbać o przyrodę, ta 

właśnie bajka w tym im 

pomoże.  

 

 

 

 

 

 

Julia O.  
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  ,,Bzyczące zebranie’’ to krótka bajka o przygodach kotki Toli, sowy Poli i psa Urwisa. Historia 

opowiada o trójce przyjaciół, którzy przez przypadek wypili eliksir zmniejszający i 

zaprzyjaźnili się z pszczołą 

Zdenką.  

      Pszczoła mówi trójce 

przyjaciół o tym, że nie 

posiada schronienia, gdyż jej 

dom został zniszczony. Po 

chwili proponuje zwierzakom, 

aby udały się z nią na zebranie, 

gdzie pszczoły rozwiązują 

swoje problemy. Zwierzaki się 

zgadzają. Na zebraniu 

pszczoły nie mają pomysłów, 

gdzie mogą zamieszkać, gdyż 

ludzie nie szanują natury, 

ponieważ niszczą drzewa i 

kwiaty. Dzielny Urwis 

proponuje im, że mogą 

zamieszkać w jego domu, 

pokazuje dzięki temu cenne 

cechy, które posiada – dobre 

serce, uczynność, a także 

troskliwość. Sowa Pola wpada 

na pomysł, aby pszczoły 

zamieszkały w sadzie jabłoni. 

Dzięki czynom zwierzaków 

pszczoły znajdują dla siebie 

dom. 

Według mnie ,,Bzyczące zebranie ‘’ jest przyjemne do czytania. Nakłania do przemyśleń, że 

powinniśmy szanować przyrodę oraz wszystkie zwierzęta żyjące w otaczającym nas świecie. 

Zdecydowanie polecam wszystkim przeczytanie tej sympatycznej bajki. 

Olivia C.  
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„W poszukiwaniu wody” to bajka, która powstała w ramach projektu Kids for Eco-Action. 

Autorzy tej bajki sprawili, że młody człowiek może zwiększyć swoją wiedzę z zakresu wody, 

przyrody, ekologii. 

Bajkę czyta się jednym tchem, jest 

ciekawa, napisana prostym, zrozumiałym 

językiem. Opowiada o przygodzie 

szalonego ślimaka Tyka oraz myszki Terki 

i jej przyjaciół. Myszka borykała się z 

problemem suszy na jej kukurydzianym 

polu, podlewając je resztkami napotkanej 

wody. Kiedy zobaczyła wykopane dołki na 

skraju jej pola, bardzo się zaniepokoiła. 

Pomyślała, że ktoś robi to złośliwie. 

Dopiero spotkanie ze sprawcą-ślimakiem 

Tykiem przekonało ją, że zwierzak robił to 

wszystko dla jej dobra. Myszka i jej 

przyjaciele dowiedzieli się, w jaki sposób 

drzewa zatrzymują wodę  w ziemi, w 

jakich warunkach woda lepiej wsiąka w 

ziemię, gdzie drzewa magazynują wodę, 

dlaczego drzewa i krzewy ochładzają 

powietrze. Były to niesamowite dla Terki 

odkrycia. Zwiedzając ogród Tyka, już 

wiedziała, dlaczego łatwiej jej się tam 

oddychało niż na jej kukurydzianym polu. 

Wszystkim, którzy interesują się przyrodą i chcą mieć wpływ na jej ekologiczny rozwój, 

polecam tę lekturę, przy której człowiek wcale się nie męczy. Po jej przeczytaniu zrozumiemy, 

jak ważna jest w życiu człowieka, zwierząt i roślin woda i czyste powietrze. Bez tych 

czynników nasze życie i życie zwierząt byłoby  niemożliwe. Tę bajkę można by nazwać apelem 

do nas wszystkich. Dbajmy o nasze środowisko!  

 

Jakub B.   
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KARAWANA PRZYJAŹNI 
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ZAPYTAJ LATAWCA 
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WARTO PRZECZYTAĆ  

 

 

 

Ania szuka książki, w której 

byłaby mowa o przyjaźni.  

Znajduje jednak mapę.  

– Czy myślisz, że przyjaźń 

to coś, co jest wszędzie? – 

zastanawia się i patrzy na 

Zielony Latawiec6.  

 

 
 

Zachęcamy małych i 

dużych czytelników, by 

wybrali się w podróż 

szlakiem Zielonego 

Latawca. Spotkacie złote 

motyle i ogromne 

samoloty, niesfornego 

jamnika z Litwy i rudego 

kocura. Z Zoranem 

wymyślicie nową grę 

komputerową, a z Nicole 

popłyniecie w daleki rejs.  

 

 

KARAWANA PRZYJAŹNI CZEKA WŁAŚNIE NA CIEBIE! 

 
6 J. Pasikowska-Klica, Zielony Latawiec. Przyjaźń przez 6 kontynentów, Wydawnictwo Sto 

Stron, Warszawa 2020, s. 6–7.  
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Nagle zrobiło się 

ciszej. 

Słońce schowało się za 

horyzontem, a niebo 

pokryły szare plamy, 

jak gdyby ktoś 

przewrócił kałamarz z 

atramentem. Na dachu 

bułgarskiego domu 

Latawiec dostrzegł 

szepczące do siebie 

dziewczyny. 

Victoria, najstarsza, 

spojrzała w niebo i 

powiedziała na tyle 

głośno, że usłyszał to 

także Latawiec: 

– Czasami nad 

głowami latają czarne 

motyle niepokoju i 

strachu. Wspólnie 

udaje nam się je 

oswoić. Od tej chwili 

te ćmy także dzielą 

nasze tajemnice7.  

 

 

 
7 Tamże, s. 31.  
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ZIELONY LATAWIEC W KRAINIE CZARNYCH MOTYLI  
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DZIENNIK Z PODRÓŻY ZIELONEGO LATAWCA  

 

 

 

 

Od rana wiał wiatr, co było mi na rękę, bo mogłem podróżować do różnych ciekawych miejsc. 

Najpierw poleciałem na boisko zobaczyć, czy ktoś przypadkiem nie gra w piłkę nożną. To jest 

mój ulubiony sport. Ale niestety nikogo tam  nie było. Potem poleciałem na łąkę poszybować 

z innymi latawcami na silnym wietrze i pobawić się w powietrznego berka. Kolegów było 

całkiem sporo i świetnie się bawiłem, mimo że to ja byłem berkiem. Następnie poleciałem na 

stadion piłkarski, gdzie mecz rozgrywały największe gwiazdy piłki nożnej. Spodobało mi się, 

jak grają, więc postanowiłem tam zostać. Następie przelatywałem koło zoo i zobaczyłem dużo 

zwierząt, między innymi: lwy ,tygrysy, małpy, słonie, gepardy, a nawet zobaczyłem strażnika, 

który pilnował, żeby dzieci nie karmiły zwierząt.  

Znudziło mnie to, więc poleciałem dalej, do parku, gdzie były wielkie zjeżdżalnie, duże 

rollercoastery, diabelski  młyn, sklep z pamiątkami i dom strachów. Potem zahaczyłem o sklep 

z grami na PlayStation, ponieważ chciałem zobaczyć, czy ktoś tam gra w moją ulubioną grę 

Fortnite, ponieważ ja sam nie mogę w nią grać. A potem przestał wiać wiatr i ostatkami sił 

doleciałem na dach budynku, gdzie muszę poczekać na następny jego powiew. Skoro już tu 

jestem, to w międzyczasie, powiem, co mi się najbardziej do tej pory podobało. Na pierwszym 

miejscu jest zoo – ja po prostu kocham tam przelatywać, ponieważ uwielbiam zwierzęta. Na 

drugim miejscu jest stadion, na którym grały światowe gwiazdy i była super atmosfera. A na 

trzecim miejscu jest powietrzny berek z przyjaciółmi. O, chwila, chyba zbliża się wiatr! To 

znaczy, że będę mógł dalej ruszyć w drogę i jeszcze chwilkę, już się podnoszę! I wyleciałem! 

Dobrze, teraz polecę na basen, zobaczyć, jak najlepsi z najlepszych pływaków ścigają się w 

wodzie i zdobywają medale, a następnie stają na podium. Potem chciałem polecieć dalej, ale 

woda mnie chlapnęła i wylądowałem na malutkim sklepie. Tu muszę znowu poczekać, aż 

wyschnę, ale jestem tak zmęczony, że chyba tu zostanę na dłużej. I właśnie w ten sposób kończy 

się mój dzień.  

 

 

Jakub Kl. 
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Poniedziałek 31.09.20 

 

Dzisiaj był bardzo gorący 

dzień. Wszyscy domownicy 

wyszli na dwór, lecz nie 

zabrali mnie ze sobą. Byłem 

bardzo smutny i myślałem, 

że mnie już nie lubią, nie 

chcą mnie i wyrzucą mnie 

na śmietnik. Jednak po 

powrocie ze spaceru 

wytłumaczyli mi, że w 

bardzo upalne dni nie mogę 

wychodzić na zewnątrz, bo 

mogę się spalić. 

Powiedzieli też, że wrzesień 

to będzie odpowiednia pora, 

na to abym wyszedł. 

Wziąłem podwójną porcję 

lodów i popiłem mrożoną 

wodą. 

 

Wtorek 01.09.20 

Wczoraj byłem smutny, że 

nie mogę wyjść, ale dzisiaj 

nie ma co narzekać. 

Nadszedł dzień 1 września!  

Najlepszy miesiąc w roku 

właśnie się rozpoczął!  

Bardzo się cieszę, bo za niedługo mam urodziny, dokładnie 4 września. Już się nie mogę 

doczekać prezentów, które dostanę za trzy dni. W południe mocno wiało, więc wyszedłem z 

Magdą, rodzicami i psem do ogrodu. Madzia puszczała mnie.  

Szybowałem po niebie przywiązany do sznurka (żebym nie odleciał). Oglądałem piękne 

jesienne widoki oraz pobliskie góry. W ogródku rośnie wielka jabłonka, na którą kilka razy 
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wpadłem. Ostatnio słyszałem, że pojawiły się tam wiewiórki (chciałbym je zobaczyć ). 

Podleciałem do jabłonki tak blisko, jak mogłem. Była tam dziura, a ze środka wystawał rudy 

ogonek. Był piękny! Kiedy wiatr się skończył i zrobiło mi się zimno, wróciliśmy do domu. 

Zapytałem się Madzi, czy wiewiórki nie robią krzywdy drzewu, kiedy są w dziupli ukryte. 

Madzia powiedziała, że drzewo tego nie czuje i go to nie boli… Byłem szczęśliwy, że drzewo 

nie cierpi oraz że wiewiórki mają gdzie się schować.  

 

Środa 02.09.20  

Dzisiaj od rana czekam na Magdę. Jest w szkole. Mama powiedziała, że wróci na obiad, a po 

obiedzie pojadą do ZOO.  I dodała, że niestety latawiec nie może jechać do ZOO, bo przestraszy 

zwierzęta… ale jak wrócą z ZOO to mi  pokażą zdjęcia i wszystko opowiedzą. Ach… to smutne 

życie latawca. Chciałbym się wyrwać z domu… 

 

Czwartek 03.09.20 

To był głupi pomysł!!! Jestem głodny i całkowicie przemoczony a do tego pogryziony przez 

leśne zwierzęta. Chyba wrócę do domu ☺ Tak ☺ Tylko co ja im teraz powiem?! Później 

pomyślę, teraz idę… Ciekawe czy mnie szukają?  

 

Piątek 04.09.20  

Dziś nadszedł dzień moich urodzin, z czego bardzo się cieszę, lecz zgubiłem drogę do domu. 

Szwendam się i szukam drogi już drugi dzień… jestem wycieńczony.  Kto tam idzie? Czyżby 

Magda i jej tata? Hurra znaleźli mnie!!!  Poszukiwania dobiegły końca, a ja dostałem nauczkę 

na przyszłość… Kiedy dotarliśmy do domu, Madzia opatrzyła mi rany i naprawiła mnie. Teraz 

nie jestem ,,Zielonym latawcem” lecz jestem ,,Niebiesko-czerwonym szczęśliwym latawcem”. 

Już nigdy tego nie zrobię … Po południu zjedliśmy tort i dostałem prezent, a w środku była 

naklejka z ☺. Przykleiłem ją na plecy. Wszystkim podziękowałem oraz przeprosiłem… 

 

 

 

Julia N.  
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28.09.2018 r. 

Dzisiejszego dnia dostałem list od Niebieskiego Latawca z zaproszeniem na imprezę. 

Postanowiłem wyruszyć natychmiast. Spakowałem prowiant, prezent, a także jakąś kurtkę, bo 

zapowiadała się brzydka pogoda. Podczas podróży przebyłem 1000 km. W drodze spotkałem 

stado gołębi, które okazało się być bardzo miłym stadkiem. Jeden z gołębi, ten z błękitnymi 

skrzydłami, podleciał do mnie i zaczął rozmowę. 

– Witaj! Mam na imię Gruchacz i chciałem się zapytać, co tutaj robisz ? 

Odpowiedziałem więc:  

– Witaj, Gruchaczu, mam na imię Zielony Latawiec. Chciałbym się zapytać, czy mógłbym z 

wami podróżować. 

Gruchacz odpowiedział mi, że mogę, więc leciałem z nimi do samego celu. Podczas wspólnej 

podróży gawędziliśmy o różnych rzeczach, które lubimy robić.  

 

29.09.2018 r. 

Dotarłem na miejsce o godzinie 3 nad ranem i zauważyłem, że nikogo tam nie ma!!! Odkryłem, 

że wszystkich porwał gang motocyklowy. Bez chwili namysłu wyruszyłem więc po drużynę 

ratunkową. W ekipie znajdowali się: Genji, Wilkołak, Rey, Kapitan Rex i Blue (Veliceraptor z 

Jurasic World – moja wierna towarzyszka przygód). 

Wyruszyliśmy. Gdy dotarliśmy do celu, od razu stanęliśmy do bitwy. Kapitan Rex i Rey padli 

od razu. Genji, ja i Wilkołak padliśmy pod koniec, a Blue się nie dawała. Nagle usłyszałem 

szum skrzydeł. Były coraz bliżej i bliżej. Po chwili zza wzgórza wyłonił się niebieski punkt. To 

przyleciał Gruchacz z eskadrą gołębi i wybawili nas z opresji. Opanowali całą sytuację. Gdy 

walka się skończyła, wróciliśmy wszyscy zmęczeni, ale cali i zdrowi do domu. Niebieski 

Latawiec – imprezowy duch, od razu zaczął rozkręcać obiecaną imprezę. Urządziliśmy 

przyjęcie, jakiego świat jeszcze nie widział. To nie była zwykła impreza, lecz niezwykła i 

niezapomniana… IMPREZA NA CZEŚC GRUCHACZA I GOŁĘBI !!!  

I tak oto zakończył się dzień drugi. Pełen przygód i radości. A dodatkowo zdobyłem nowego 

przyjaciela: Gruchacza. 

 

 

Antoni K.  
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2.07.2020  

Ten właśnie dzień był dla mnie jednym z 

najszczęśliwszych, ale wszystko po kolei.  

Po długiej podróży do Australii, a także po 

zwiedzeniu Ameryki, postanowiłem wrócić do 

Polski. Wiatr mnie unosił pomiędzy puszystymi 

chmurkami, czułem wolność! Przeleciałem przez 

miasto. Dotarłem do małej wsi, w której 

znajdowały się zaledwie cztery domki. Wiatr 

poniósł mnie w kierunku jednego z domków.  

Wylądowałem na drzewie, tuż obok chatki. Przez 

następne 10 minut siedziałem na drzewie i 

oczekiwałem na to, że ktoś mi pomoże. Wreszcie 

w ogrodzie pojawił się mały, wesoły chłopiec. Po 

tym jak mnie zauważył, pobiegł do domu. Po 

chwili zjawił się jego tata z drabiną.  

,,Oto Twój Zielony Latawiec” – powiedział tata i 

podarował mnie chłopcu. Chłopiec szybkim 

krokiem udał się do pokoju i postawił mnie na 

półce, wśród pozostałych zabawek.  

3.07.2020 

Wstało słońce, a na sam początek dnia 

dowiedziałem się, jak nazywa się ten oto miły chłopczyk, po tym jak jego mama krzyknęła 

,,Damianku, chodź na śniadanie”. ,,A więc nazywa się on Damian” – pomyślałem. Po dość 

krótkim czasie Damian wrócił do pokoju, po czym zabrał mnie z półki i wyszedł na dwór. 

Chłopiec starannie przywiązał mnie do sznurka. ,,Może masz ochotę polatać? „ – zapytał 

spokojnym głosem Damian, po czym wzbiłem się w powietrze.  

Latałem i latałem, mogłem ponownie poczuć wolność. Od tego właśnie dnia bardzo polubiłem 

zabawy z Damiankiem. Chłopiec obiecał mi, że będzie ze mną wychodzić na wspólne latanie 

codziennie! 

 

 

Gabriela M.  
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Z wieży Galata w Stambule rozciągał się widok na całą okolicę, a w jej lochach 

mieszkały małe, nocne potwory.  

Kiedy dzieci zasypiały, stwory szybko wychodziły na powierzchnię i odwiedzały je 

w łóżkach. Ale Yusuf, Elif, Ali, Omer i Mustafa wcale się ich nie bali. Kiedy 

dzieciom udało się z nimi zaprzyjaźnić, ich sny stały się jeszcze piękniejsze8.  

 

 

 
8 Tamże, s. 37.  
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ZIELONY LATAWIEC W KRAINIE NOCNYCH POTWORÓW  
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