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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.



Gdy wszyscy poczuli już zapach akacji, 
Wiedzieli, że nadszedł początek wakacji.

Niekiedy nad morze, niekiedy do lasu
Spieszyły się dzieci, by nie tracić czasu

I w lipcu, i w sierpniu w bliskości przyrody
Smakować wakacji, przeżywać przygody. 

 
Raz przedszkolak Antek z grupy stokrotek

Wgramolił się dziarsko na drewniany płotek.
Chciał wskoczyć na wiśnię i podjeść co nieco,

Lecz to się skończyło prawdziwą hecą.
Spadł biedak na ziemię i potłukł się srogo,

Wakacje zakończył ze złamaną nogą.
Już nie wsiadł na rower, nie biegał wesoło,
Mógł siedzieć w fotelu i myśleć więc sporo.

 
 
 



Wspominał przedszkole i się zastanawiał,
Co jego przyjaciel Andrzejek porabiał.

Czy którejś zabawce, gdy dzieci nie było
W przedszkolnej sali coś się przydarzyło.

 
Tak Antek zatęsknił za swoim przedszkolem,

Chciał natychmiast wracać pociągiem, wieczorem.
Więc babcia go wzięła na swoje kolana

I tak powiedziała staruszka kochana:
„Antosiu, rozumiem, Andrzejek z pewnością

Powita i ciebie we wrześniu z radością.
Zaczekasz chwileczkę, zobaczysz, mam rację,

Tymczasem serdecznie pożegnaj wakacje”.
 
 



 
 
 

I Antek wraz z babcią list przygotowali…
Jesteście ciekawi, co w nim napisali?

 
 
 
 



 
Nasz Antek opisał, jak spędzał czas miło,

Wymienił dokładnie, co się wydarzyło:
Że pływał w jeziorze, że jeździł traktorem,

Że czytał mu dziadek codziennie wieczorem.
O złamanej nodze po krótce też wspomniał,

I jak go bolało lecz szybko zapomniał.
Napisał wakacjom: „Dziękuję, żegnajcie! 
I do mnie wesoło za rok przybywajcie”.
Na koniec dopisał też listę wydarzeń

- Na nowy rok szkolny najskrytszych swych marzeń
I czego nauczyć się chciałby niebawem,

Gdzie pójść, co pozwiedzać też następnym razem.
Bo to już jest pewne - wakacje znów będą

I nowe marzenia na listę przybędą!
- KONIEC -

 
 
 


