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Witajcie! Cieszymy się, że dołączacie do naszej akcji „Pobieranki”!
Przekazujemy Wam dostęp do rymowanek i opowiadań stworzonych 

przy wsparciu pedagogów i psychologów dziecięcych, które:
- mówią o wartościach

- pokazują piękno relacji opiekun – dziecko
- oparte są na szacunku i trosce o małego człowieka

- pokazują możliwe strategie wspierania dzieci w niekiedy trudnych sytuacjach
 

Niech towarzyszą – Wam czytelnikom i małym, i dużym – w Waszej 
drodze do odkrywania świata.

Wspólne czytanie i słuchanie przyjaznych, pisanych barwnym językiem
i niejednokrotnie zabawnych historyjek zbliży Was

i będzie wspaniałą inspiracją do zabaw i rozmów o tym, co ważne albo dotąd niezrozumiałe.
 

Życzymy udanej lektury i radości bycia razem!
Wydawnictwo Parasolka

 
Wszelkie materiały przedstawione na stronie internetowej www.wydawnictwoparasolka.pl są objęte prawem autorskim. Prosimy, bez naszej zgody,

nie kopiuj, nie przetwarzaj tych materiałów.



Anielka dziś rano przez okno widziała,
Jak jej koleżanka za pieskiem biegała.

Machała wesoło, witając ich miło,
Codziennie o piesku Anielce się śniło. 

 
Gdy jadła śniadanie Anielka z rodziną,
Stanowczo wyznała z poważną miną:

„Chciałabym pieska, by mieszkał tu z nami.
Tak bardzo o zgodę was proszę kochani”.

 
 



I by do schroniska pojechać, błagała.
Ubrała się szybko, w przedsionku czekała.
Ponieważ jej siostra już miejsce to znała,

I tam zwierzętami się opiekowała,
Nim patrzeć to wszyscy we czwórkę już stali

I pilnie o życiu psów wysłuchiwali. 
 

Anielka zabawki dla piesków zabrała.
„Czy lale i puzzle dać mogę?” – pytała.
Pan Jacek, co psami się tu opiekował,

Uśmiechnął się miło, lecz jej podziękował.



Anielce czym prędzej już zaczął tłumaczyć,
Co licha zabawka dla psa może znaczyć.
A potem też dodał, co jest najważniejsze,

Z czym wiązać się może z psem życie późniejsze.
Że piesek nie lalka i gdy mieszka z nami,

To musi tak zostać i nocą, i dniami.
Dlatego tak ważne, by wszyscy go chcieli,

Bo cała rodzina w opiece się dzieli. 
I jeszcze na koniec psa Burka poznali,

A później już w domu się zastanawiali.
Bo chcieli decyzję swą podjąć rozsądnie
I dzielić ich życie z Burkiem porządnie.



Anielka uznała, że Burek jest boski
I będzie czesała grzebieniem mu włoski.

Lecz tata powtórzył, że pies nie zabawka
I trzeba z nim biegać, gdy śnieg jest i mżawka.

 
Lecz cała rodzina decyzję podjęła,

Anielka radosne: „Tak”! wykrzyknęła. 
W niedzielę na spacer wybrali się wspólny,

Więc nastrój wesoły panował ogólny.
Śpiewają radośnie, aż echo się niesie,
Anielka dla Burka obrożę już niesie.

 
- koniec - 


