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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.



W zacisznym lesie, gdzieś w połowie drogi,
Gdzie świerkiem pachniało, gdzie spokój był błogi,

Tam piękna choinka, do nieba sięgała,
Już śniegiem okryta na święta czekała.

 
Tu wszyscy sąsiedzi osiedla leśnego,

Spotkali się w kwestii planu wspólnego.
Bo jak pamiętacie, decyzją wcześniejszą,
Uznali, że razem swe nerwy pomniejszą
I wspólnie te święta już będą planować,

A potem wesoło co trzeba szykować.
 
 
 
 
 
 



Pan Mysz Świętochapski był pierwszy na miejscu,
I cieplej zrobiło się na mysim sercu,

Gdy wszyscy mieszkańcy osiedla przybyli,
Nie chcąc nic stracić z tak wspaniałej chwili.

 
W świątecznych nastrojach śpiewali donośnie, 

I stroić choinkę zaczęli radośnie.
Zrobiło się gwarno, a praca szła gładko,
Nazwali się sami więc zgraną gromadką.

I nawet warchlaki zajęto zadaniem:
Choinkę zdobiły na dole z oddaniem.

Ci starsi ciut wyżej, lampeczki wieszali,
Dorośli odważni na czubku aż stali.

Tak drzewko stroili i magię czuć było,
Lecz w pewnym momencie się wszystko skończyło. 

 
 
 



 
Dzikowski z drabiny dał znać tym na dole,

„Czas teraz na gwiazdę” – i był w swym żywiole,
Bo lubił tradycję, a przecież w te święta

Że gwiazda potrzebna - to każdy pamięta.
 

Na gwiazdę wciąż czekał, więc głośniej powtórzył,
Lecz nic się nie działo, czas jakby się dłużył.

I nagle tam w dole Bobrowa krzyknęła:
„Brak Gwiazdy, słuchajcie! Ta Gwiazda zginęła!

Na dole ucichło, i tylko Dzikowa,
Pytała każdego, czy może gdzieś schował.
Zaczęła też szukać po torbach, pudełkach,
Niestety przyznała: „To zguba jest wielka!

 
 
 
 



 
Tak wszystkie zwierzaki w emocjach biegały,

I gwiazdy świątecznej po lesie szukały.
Niestety na koniec ta zgrana gromadka,

Krzyczała już chórem, że to straszna wpadka:
„Te Święta bez gwiazdki się odbyć nie mogą”

- Ogłosił to Ślimak i ruszył swą drogą.
„I ja się zabieram, już kicam do domu,

Ja takiej tragedii nie życzę nikomu”
- Tak zając powiedział, a kosy dodały,

Że może to mrówki gdzieś Gwiazdkę posiały.
„To same oszczerstwa i kłamstwa złośliwe!”
- Broniły się mrówki tak jeszcze przez chwilę.

 
 
 
 
 



 
Aż w końcu w tym miejscu, gdzie stała choinka,

Pan Mysz się zatrzymał i zawołał: „Chwilka!
Kochani sąsiedzi, ja proszę darujcie

Nie liczcie strat tylko szans wypatrujcie!”
 

Więc wszyscy stanęli i nic nie mówili,
I tylko już jego słuchali w tej chwili.

„Że gwiazda jest ważna, to wszyscy powiemy,
Lecz gdzie się podziała, no! Tego nie wiemy…
Ja tylko przypomnę, nie puszczę wam płazem

- te Święta mieliśmy szykować tu razem.
A zatem słuchajcie, co wam proponuję…
Zrobimy tę gwiazdkę, ja wam obiecuję.

 
 
 
 



 
Warchlaki! Na pewno trzymacie w biureczkach,

Przybory plastyczne i farbki w tubeczkach.
Przynieście co macie, do pracy się bierzmy,

Zrobimy ją wspólnie i z tego się cieszmy.
 

Mamusia Sikorska drewienka sklejała,
A siostra Wiewióra je pilnie trzymała.

Z tego zwierzaki kształt gwiazdki zrobiły
I na to materiał ozdobny przyszyły.

Na koniec warchlaki przybiegły szczęśliwe,
Brokatem zdobiły tę gwiazdkę cierpliwie.

 
Na wieczór sąsiedzi swe dzieło skończyli,
A potem na drzewko zwycięsko patrzyli.

Choinka im lśniła i godnie tam stała,
Już z gwiazdką na wspólne święta czekała.

 
 
 


