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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.



Kostek bardzo lubi swoje resoraki,
Zawodowy pilot z niego jest też taki,
Że kiedy do startu szykuje maszynę,

Kot, by nie oberwać, skacze pod pierzynę.
I żadna zabawka, gdy Kostek się bawi,

Nie zostanie w pudle – wszystko go ciekawi.
Tu lata samolot, tam wyrusza pociąg,

A tam jest budowa, zepsuł się rurociąg.
Już klocki z pudełka wszystkie rozsypane,

Książki na podłodze w tory układane,
Teraz auto wjeżdża na wysoki mostek,

Książki się kiwają – drogę wzmacnia Kostek.



Tak zabawa Kostka do obiadu trwała,
Nagle wchodzi mama i sprzątać już chciała.

Kostek się nie zgadza, zamierza uciekać,
Jednak mama prosi, by zechciał poczekać.
Więc razem zaczęli sprzątaniem się bawić,

Budowli rozbiórka zaczęła ciekawić.
I jeszcze na koniec oboje udają,

Że są koparkami, łyżkami sprzątają. 
Czas szybko im mija na zabawie, miło,

Teraz byli razem, o to im chodziło!
Gdy w pokoju twoim skarbów masz bez liku,
Pamiętaj, dziewczynko, pamiętaj, chłopczyku,
Spróbuj też się cieszyć i bawić sprzątaniem,

Tak żeby nie stało się nudnym zadaniem.


