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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.
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Część 1 – Kamper 

Kap, kap, kap, kap. Krople deszczu leniwie leciały z nieba. Pies Witek zaraz po przebudzeniu 
podbiegł do okna, otulił się kocykiem i usiadł na parapecie, opierając nos o zimnawą szybę. Tak
zaczął dzień.  Mijały długie minuty, a on wciąż przyglądał się szaremu światu. W myślach 
powtarzał sobie tylko jedno: 
- „Ale lipa, pierwszy dzień wakacji,… phi… nic tylko siedzieć w domu, ale lipa…”
Nagle, rozmyślania przerwał mu dźwięk dzwonka. Witek niespiesznym krokiem podszedł do 
przedpokoju, gdzie leżał jego telefon.
- „Halo… „
- „Cześć Witek” – pies usłyszał w słuchawce głos jednego ze swoich przyjaciół – konia 
Bonifacego. 
– „To, co? Spakowany? Jedziemy na wakacje?” – koń Bonifacy wydawał się być bardzo 
podekscytowany tym, że właśnie dzisiaj rozpoczyna się ich wspólna letnia przygoda.
- „Jakie wakacje? Wyglądałeś za okno? – Jestem taki przygnębiony pogodą, że odechciało mi się 
gdziekolwiek ruszać …”
- „Hej, świeże powietrze i ruch zawsze są dobre dla zdrowia! Nie ma co się kisić w domu. 
Muczka, Świrek i Kwiczka czekają już gotowi do drogi! Chodź do mnie, razem coś wymyślimy!” –
koń Bonifacy zaprosił psa Witka do siebie i rozłączył się.
- „Ech” – powiedział do siebie Witek: „Boniek może mieć rację i razem wymyślimy coś 
ciekawego…”. Zaraz po tym poszedł powłóczystym krokiem w stronę łazienki, żeby przygotować
się do wyjścia. Walizkę na te wakacje miał już spakowaną od tygodnia, tak bardzo czekał na 
wyjazd z przyjaciółmi, więc gdy tylko umył się i ubrał, złapał kanapkę oraz bagaż i wybiegł z 
domu.

Witek biegł ile sił w nogach, gdy nagle…Szu! Plusk! Chlup! Poślizgnął się na błotku i upadł z 
impetem prosto w kałużę. Na chwilę wstrzymał oddech, rozejrzał się dokoła, wsadził łapkę w 
wodę… Pochlupał nią… to w prawo, to w lewo i … uśmiechnął się do siebie.
- „Hahahaha – wakacje zaczynam z przygodą! Fajne to chlapanko! Hmm deszczu, ty też możesz
być fajny”. I gdy tylko to powiedział, to właśnie w tym momencie jedna z kropelek skapnęła mu 
prosto na wystający nos. Może chciała się przywitać? Kto wie… ? Witek uśmiechnął się jeszcze 
serdeczniej, wstał, wytarł błotko i ruszył w dalszą drogę, w stronę domu Bonifacego.

Tam trwała narada. Dokąd wybrać się na tegoroczne wakacje i jak się tam dostać.
- „Ja to bym wolała zostać tu, na miejscu, i tak jak w zeszłym roku, bawić się całymi dniami” – 
odezwała się krówka Muczka.
- „A ja jestem ciekawy, co jest tam daleko, hen, hen, za lasem i za rzeką” – odpowiedział wesoły
ptaszek Świrek.
Świnka Kwiczka nie miała swojego zdania, a może miała, tylko się nie odezwała, natomiast koń 
Bonifacy i pies Witek byli bardzo ciekawi pomysłu Świrka.
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- „Świrek ma rację, fajnie by było zrobić coś nowego, coś czego jeszcze nie robiliśmy i zobaczyć 
coś, czego jeszcze nie widzieliśmy!” – pies Witek mówiąc to stanął na stercie walizek, łapki ułożył
przy oku w niby lornetkę i zaczął rozglądać się dokoła.
- „Ahoj przygodo! Ruszamy na poszukiwania skarbów!” – dołączył do niego koń Bonifacy. W tym
momencie sterta walizek zawaliła się i obaj z impetem gruchnęli na podłogę. Na szczęście ta 
walizkowa góra nie była wysoka, więc tylko się pośmiali.
- „Muczko, a pojedziesz z nami? Zależy nam na twoim towarzystwie, nikt nie wymyśla takich 
ekstra zabaw, jak właśnie ty!” – Witek popatrzył na Muczkę serdecznie.
- „I ty Kwiczko! Kto nam będzie śpiewał dniami i nocami?” – Bonifacy zaczął się zastanawiać. 

Musicie wiedzieć, że Kwiczka uwielbiała śpiewać, i nigdy jeszcze nie przepuściła żadnej okazji, 
która pozwalałaby dać upust jej umiejętnościom.
- „No dobrze, ahoj przygodo!” - Muczka i Kwiczka zgodziły się.

Przyjaciele ustalili, że w te wakacje jednak spełnią marzenie i wybiorą się w daleką podróż w 
jakieś nowe, nieznane im dotąd miejsca i będą szukać skarbów. Nawet Krówka Muczka poczuła
dreszczyk emocji na myśl o takiej wyprawie. Potem przyszedł czas, aby przemyśleć sprawę 
transportu. Wszyscy byli zgodni, że chcą się często przemieszczać (żeby poznać jak najwięcej 
świata), że muszą czasem czymś podjechać (bo łapki mogą boleć, gdy się długo idzie), i że 
muszą mieć gdzie spać, bo nie zawsze się da pod gołym niebem (na przykład wtedy, gdy pada 
taki deszcz jak dzisiaj). I wiecie co wymyślili?
Ustalili, że w tegoroczną podróż wybiorą się kamperem!
Wiecie, co to jest kamper? To jest taki domko-samochód. Można nim jechać, ma koła, 
kierownicę, fotele, ale można też w nim mieszkać, ma łóżeczka, mini kuchnię i nawet ubikację. 

Cała piątka - pies Witek, koń Bonifacy, krówka Muczka, ptaszek Świrek oraz świnka Kwiczka - 
prędko wzięli się do pracy. Na skonstruowanie kampera nie mieli przecież całych wakacji!
Stuk, puk, szur, szur – zza domu konia Bonifacego dochodziły tylko odgłosy budowy. Cała 
paczka pod wodzą psa Witka szykowała ich wspólny pojazd, wakacyjny domek. 
Koła, podłoga, hamulce, kierownica, fotele, pasy, kuchnia, łóżeczka, stoliczki – o niczym nie 
zapomnieli. Budowali tak szybko, że aż się kurzyło. Nawet deszcz przestał padać, bo zaciekawił 
się, co takiego przyjaciele wyprawiali w tak zgranym zespole i w tak przyjemnej atmosferze. W 
końcu, na podjeździe, stanął nowy, gotowy i lśniący kamper – wakacyjny domek na kółkach.

Teraz przyjaciele będą mogli codziennie być gdzie indziej, będą poznawać nowe miejsca i 
przeżywać niesamowite przygody. Mam przeczucie, że nie będą się nudzić!

Koniec części 1
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