WSPÓLNA GWIAZDKA

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.

Ciasteczka, pierniczki i inne przysmaki,
To one zwiastują świąteczny czas taki,
To dzisiaj mieszkańcy z osiedla leśnego
Zbierają się w końcu do stołu wspólnego.
Ten wieczór jest inny niż wszystkie wieczory,
To dzisiaj sąsiedzkie już kończą się spory,
Ot tak wyjątkowa ta Gwiazdka jest właśnie,
Że wszyscy się czują inaczej, radośnie.
Dziś nawet inaczej choinka już pachnie,
A miły blask lampek w tym dniu nie zagaśnie.
Dzwoneczki zwieszone na wejściu do lasu,
Przyjemnie dziś dzwonią nie robiąc hałasu
I wiatrem muskane - „dzyń, dzyń” - zapraszają,
Bo już wszystkie dzieci na gwiazdkę czekają.

Kolacja mijała w świątecznym nastroju,
Dorośli prawili, jak mieli w zwyczaju
I gdy omawiali tematy nużące,
To dzieci zrobiły się im bardzo śpiące.
Więc Pan Świętochapski swój język wywieszał,
Śmiesznymi minami najmłodszych rozśmieszał.
Następnie rodzinka ślimaków wnet wstała,
By uczcić tradycję - to kolędowała.

A kiedy czas przyszedł wspólnego czytania,
Wnet dzieci zwołano już do wysłuchania
Świątecznej historii o pewnym niedźwiadku,
Któremu lis pomógł uniknąć wypadku.
I gdy Świętochapski lekturę zakończył,
Zgramolił się z ławy i światło znów włączył,
To dzieci przetarły swe oczy zdziwione
Podbiegły pod drzewko już zaciekawione
Paczkami małymi, większymi, wielkimi,
I szał się rozpoczął już właśnie w tej chwili.
Kokardki jedwabne z prezentów zwisały,
A dzieci się nimi bawiły i śmiały.

A jeszcze na koniec, by miłe sny złapać,
To dzieci wybiegły, by w śniegu poskakać.
Ten spacer wieczorny się wszystkim podobał,
Szczególnie, gdy księżyc za chmurę się schował.
I mimo że późno to spać iść nie chciały,
Stwierdziły, że teraz się będą huśtały.
Kolejkę zrobiły, bez kłótni, bez sporu,
Huśtały się miło nie tracąc wigoru.
Lecz kiedy do góry poleciał warchlaczek,
Łapkami raz klepnął w wysoki chojaczek,
To nagle trachnęło, dziwacznie szurnęło,
I drzewko się całe nagle wygięło,
A gałąź, na której huśtawka zwisała
Po figlach warchlaczka złamała się cała.

Ten buzię otworzył i spadał zdziwiony,
Lecz lądowaniem był wręcz rozbawiony.
I wszyscy ze śmiechu pękali już wkoło,
Tam nic się nie stało, więc było wesoło.
Warchlaczek wyglądał jak mały bałwanek,
Nie minął już moment - a wskoczył bratanek,
A za bratankiem – wiewiórki, niedźwiadki
Tak polubili te śnieżne upadki.
Śnieg prószył po cichu, a tu było gwarno,
Cieszyły się dzieci zabawą wieczorną.

Tę Gwiazdkę sąsiedzi przyjemnie spędzili,
Zwyczajnie cieszyli się dziś z każdej chwili.
A praca wcześniejsza przy przygotowaniach
Złączyła ich mocniej w tych wspólnych staraniach.
I różne przygody, radości, zdziwienia,
To one stworzyły gwiazdkowe wspomnienia.
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