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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.

 



Wiewiór Paluch siedział wygodnie w fotelu,
Cenił sobie spokój, nie miał potrzeb wielu.
Puszystym ogonem przykrył ciałko swoje,

A w tle słychać było zimowe przeboje.
Właśnie miał się zabrać za orzeszki smaczne,

Lecz tu nagle przyszło uczucie dziwaczne.
Rozejrzał się wkoło, coś mu doskwierało,

Tak mocno się kręcił, że wylał kakao.
Wstał i zaczął szukać, co go tak trapiło,
Pomyślał, że może to gdzieś się ukryło.



Dom przeszukał cały, zajrzał pod poduszki,
Odsunął kanapę i wytrzepał ciuszki,
Szafki pootwierał, rozsunął zasłony,

W wannie też nie znalazł, usiadł więc zmartwiony.
Dziwne to uczucie, powtarzał w zadumie:

„Znajdę, co mnie gryzie, szukać przecież umiem!”.
Rozejrzał się znowu po pokoju całym,

Na ścianach obrazy poprawnie wisiały:
Na jednym orzechy dorodne w koszyku,

Na drugim pięć szyszek w dzbanuszku z patyków.



Oparł się o stolik, pazurem postukał
I popatrzył w lustro, bo sumiennie szukał.

W końcu go olśniło, czego mu brakuje.
Wykrzyknął zdziwiony: „Wielką pustkę czuję!”.
I tak Paluch ruszył w świat szukać bliskości, 
Nie mógł już usiedzieć w domu z samotności.

 
- koniec części pierwszej -  


