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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.



Była raz wiewiórka, Basia ją wołali,
Zwykle na jej widok w zachwyt aż wpadali.

Cała była ruda, rudą kitę miała,
Gdy na dworze ciepło, w gnieździe swym mieszkała,

A gdy zima biała, sroga nadchodziła,
To Basia swą dziuplę zamiast gniazda wiła.

I by cieplej było i miękko się spało,
Trochę mchu upchała i piła kakao.

Co dzień pracowita, by zdążyć przed chłodem,
Biega już od rana, ciesząc się ogrodem.
Wtedy do południa zapasy swe zbiera,

I smacznym orzechom skrytki też wybiera.



A gdy raz orzecha pod drzewem schowała,
Niestety, pod którym – nie zapamiętała.

Twardy orzech miała Basia do zgryzienia,
Gdzie miała kryjówkę z zapasem jedzenia?

Musiała główkować, tęgą miała minę,
Aż w końcu znalazła zapasy na zimę.
Basia miała nosa, który ją prowadził,

I prosto w jej skrytkę sam prawie się wsadził.



Gdy więc twardy orzech miewasz do zgryzienia,
Wcale nie oznacza trudności jedzenia.

Bo choć orzech Basi miał twardą łupinę,
Nie było to trudne nawet odrobinę,

By do środka dotrzeć i zjeść orzech smaczny.
Co więc tu naprawdę twardy orzech znaczy?
Basia „twardy orzech do zgryzienia” miała,

To znaczy: rozwiązać trudny problem chciała.
 

- koniec -


