DROGA DO DOMU

Autor: Katarzyna Ogonowska
Wydawnictwo Parasolka
www.wydawnictwoparasolka.pl
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.

Tutaj, we wsi górskiej, tuż przy samym lesie,
Stoi domów kilka i zapach się niesie
Wiosennego ranka, radością się dzieli,
Niemal woła myszy do polnej kąpieli.
Myszka Lusia zjadła obfite śniadanie,
Teraz jest gotowa na szybkie bieganie.
Długi dzień szalała, ekscytację czuła,
Późna pora jednak zabawę zepsuła.
Lusia chciała jeszcze bawić się i skakać,
Na myśl o powrocie chciało jej się płakać.

Nagle zrozumiała, że się zakręciła
I drogę do domu całkiem zagubiła.
Lusia miała kłopot, chłodno się zrobiło,
Słońce się schowało, niebo zaciemniło.
Ale miała szczęście, bo właśnie w tej chwili
Przyleciała Pliszka: „Kto tutaj tak kwili?”.
„Jestem wystraszona” – Lusia jej wyznała.
„Do rodziców tęsknię, w domu bym być chciała”.
Pliszce wpadł do głowy pomysł ratunkowy,
W dziób sobie wsadziła ogonek myszkowy.
Wzięła mysz do góry, ponad trawy, kwiaty,
Ta stamtąd dostrzegła domek swój garbaty.

Lusia już wiedziała, w którym biec kierunku,
Potem pomyślała sobie o rachunku:
„Miałaś świetny pomysł, Pliszko moja miła,
Chętnie za przysługę bym się odwdzięczyła”.
„Ja bez interesu chętnie ci pomogłam,
Tak jest mi przyjemnie, zrobiłam, co mogłam”.
Pliszka z naszą Lusią miło się rozstały
I pędząc do domów, sobie pomachały.
Lusia, gdy przy stole bezpiecznie siedziała,
O całej przygodzie mamie powiedziała.
I że zna życzliwość, że ceni ją wielce,
Też będzie pomagać, bo ma wielkie serce.
- KONIEC -

