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Drodzy rodzice!!! 
Oddajemy w wasze ręce ostatni w tym roku KWARTALNIK. Znajdują się w nim 
następujące tematy: 

1. Przedszkolak i energia 
2. Bajki terapeutyczne o rodzeństwie i lęku przed ciemnością 
3. Dzień Pluszowego misia 
4. Życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne.  

Miłej lektury!!! 
 

1. Przedszkolak i energia 
 Bezpieczeństwo dzieci jest dla wszystkich rodziców sprawą priorytetową. Nie 
jesteśmy w stanie ustrzec nasze pociechy przed wszystkimi krzywdami świata, ale 
możemy zminimalizować ryzyko wyrządzenia krzywdy i ponoszenia nieodwracalnych 
czasem skutków. Dlatego w niniejszym numerze kwartalnika przekazujemy kolejną 
porcję zasad bezpieczeństwa, tym razem związanych z prądem.  

Dbanie o bezpieczeństwo dziecka w kontakcie z energią elektryczną, to nie 
tylko zatyczki do kontaktów i pogadanka o piorunach, to przede wszystkim nauka jak 
w bezpieczny i rozsądny sposób korzystać z przeróżnych urządzeń elektrycznych. 
Ziarenko, które zasiejemy dzisiaj – jutro wykiełkuje w postaci właściwej i jakże 
naturalnej postawy dziecka wobec potencjalnego niebezpieczeństwa. 

Inspiracją do rozmowy o prądzie, zasadach obchodzenia się z nim i 
ewentualnych skutkach niewłaściwego używania może stać się film „Agenci w 
czerni”, promującego kampanię „Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka” 
którego głównymi bohaterami są eksperci od energetyki, tropiący niebezpieczne 
miejsca w domu państwa Niedbalskich. Podobny przekaz ma film „Włącz ostrożność” 
również firmy Tauron. Oba filmy można obejrzeć pod adresem: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=A9xJRTP5Tzw  
2. https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs 

 
A oto zasady przedstawione w obydwu filmach: 
 

1. Nie używaj urządzeń elektrycznych w wannie lub w kabinie prysznicowej 
ani nie dotykaj ich mokrymi rękami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A9xJRTP5Tzw
https://www.youtube.com/watch?v=es000BRePBs


2. Młodsze dzieci nie powinny same obsługiwać urządzeń elektrycznych. 
Mogą z nich korzystać w obecności osób dorosłych lub gdy rodzice im 
na to pozwolą.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Do gniazdka elektrycznego nie wolno wkładać żadnych przedmiotów 
poza wtyczką. Nie wkładaj drobnych przedmiotów za obudowę urządzeń 
elektrycznych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Nie baw się w pobliżu stacji transformatorowych ani innych urządzeń 

energetycznych. Pod żadnym pozorem nie próbuj ich otwierać i do nich 
wchodzić. 
Nie wolno przechodzić przez ogrodzenie stacji transformatorowej. 
Nie wolno lekceważyć ani niszczyć znaków ostrzegawczych 
znajdujących się na urządzeniach elektrycznych i energetycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Jeżeli latawiec zaplącze się w przewody energetyczne, natychmiast puść 
linkę i nie próbuj go ściągać. 
Nie próbuj dotykać przewodów żadnymi przedmiotami. Pamiętaj, że 
może Cię wtedy porazić prąd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Nigdy nie wspinaj się na słupy energetyczne. 

Zawiadom kogoś dorosłego, jeżeli zauważysz, że Twoi koledzy próbują 
wspinać się na słupy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Nie podchodź do zerwanych przewodów energetycznych, które leżą na 
ziemi lub zwisają ze słupa. 
Powiadom koleżanki i kolegów o zagrożeniu, natychmiast przekaż tę 
informację osobie dorosłej lub sam wezwij pogotowie energetyczne. 
Zadzwoń na numer 991. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Nie korzystaj z urządzeń z uszkodzoną obudową, zepsutych gniazdek i 

włączników oraz przetartych kabli. 
Nigdy nie próbuj ich samodzielnie naprawiać. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Wyjmując wtyczkę z gniazdka, nigdy nie ciągnij jej za przewód.  
Aby wyjąć ją w bezpieczny sposób, jedną ręką przytrzymaj gniazdko, a 
drugą chwyć wtyczkę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To najważniejsze zasady jeśli chodzi o energetyczne bezpieczeństwo. A co jeśli już 
dojdzie do wypadku? 



Podejmując się ratowania ofiary porażenia prądu, należy 
zachować dużą ostrożność, aby samemu nie ulec porażeniu. 
Dlatego w pierwszej kolejności jak najszybciej odetnij ofiarę od 
źródła prądu - wyłącz bezpieczniki, a następnie wyjmij z 
gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało 
porażenie. Zrób to za pomocą drewnianego lub plastikowego kija 
od szczotki (pod żadnym pozorem nie używaj metalowych lub 
miedzianych przedmiotów, ponieważ przewodzą prąd). Dopiero 
wtedy możesz podejść do ofiary. 
Następnie wezwij pogotowie. 
Do czasu przybycia karetki udziel poszkodowanemu pomocy:  

 jeśli jest przytomny i nie wymaga pilnej interwencji na miejscu, czekaj na karetkę 
 jeśli jest nieprzytomny, ale oddycha, krążenie jest zachowane i jednocześnie można 

wykluczyć uraz kręgosłupa i wstrząs, ułóż go w pozycji bocznej ustalonej 
 jeżeli poszkodowany nie oddycha, wykonaj sztuczne oddychanie i, jeśli zachodzi taka 

potrzeba, masaż serca 
 jeśli stwierdzisz objawy wstrząsu (blada, zimna skóra, która jest zlana potem, 

poszkodowanym wstrząsają dreszcze, ma przyspieszone tętno) ułóż 
poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej - na plecach, z uniesionymi nogami. 

Jeśli do porażenia doszło na wolnym powietrzu, np. wskutek zerwania sieci 
elektrycznej, w pierwszej kolejności zadbaj o swoje bezpieczeństwo i nie 
podchodź do elementów linii przesyłowej na odległość mniejszą niż 5 m, 
ponieważ elektryczność przenoszą wilgotna ziemia oraz powietrze i możesz 
ulec porażeniu. Jeśli znajdujesz się w strefie ryzyka, nie stawaj na ziemi, 
tylko, jeśli jest taka możliwość, na suchej desce lub na czymś drewnianym 
albo gumowym. 
Pomoc należy ograniczyć do powiadomienia pogotowia ratunkowego. Przy 
zgłaszaniu wypadku należy poinformować, że dotyczy on porażenia prądem 
wysokiego napięcia. 

 
A przede wszystkim włączmy swoją wyobraznię. Dzieci nie potrafią przewidzieć 
skutków swojej zabawy, a my możemy uchronić je od niebezpieczeństwa 
przewidując ich ruchy.  
 
 
 
2. Bajki terapeutyczne 
 

Poczytaj mi Mamo… 
 

Mój przyjaciel krecik 
Bajka o lęku przed ciemnością 

W pewnym mieście, nieopodal parku, wraz z rodzicami i starszym bratem mieszkała 

sześcioletnia dziewczynka, która miała na imię Kasia. Dom, w którym mieszkali był bardzo 

duży i przestronny, a zarazem bardzo ciepły i przytulny. W pokoju gościnnym stał kominek, 

w którym zimą wesoło buzował ogień, a na ścianie w przedpokoju wisiał stary, drewniany 

zegar z kukułką. Jednak najprzyjemniejszym pomieszczeniem w domu był pokoik Kasi. Pełno 

w nim było zabawek. Na podłodze leżał puszysty dywan, a pod oknem stało biurko, przy 

którym dziewczynka rysowała, oglądała książeczki i robiła ubranka dla lalek. Kasia bardzo 

lubiła swoje małe królestwo, ale tylko do momentu, kiedy za oknem świeciło słońce i było 



jasno. Kiedy nadchodziła noc i czas było iść do łóżeczka, niechętnie w nim przebywała. W 

ciemności pokój stawał się dla niej bardzo duży, a każdy przedmiot wydawał się bardzo 

dziwny. Nawet ukochany bujany fotel, który dostała od babci i na którym tak chętnie huśtała 

się w dzień, przestawał się jej podobać. Dlatego Kasia wielokrotnie prosiła rodziców, aby 

pozwolili jej spać przy zapalonej lampce. 

– Tatusiu, proszę nie gaś światła! 

– Ależ córeczko, przecież wiesz, że jesteśmy tuż obok, za ścianą i nic ci się nie stanie 

– przekonywał tato Kasię. 

– Tatusiu, ale ja tak bardzo cię proszę. Jeszcze tylko ta noc! – prosiła dziewczynka. 

– No dobrze kochanie, ale już śpij, bo jutro znowu będziesz marudziła przy wstawaniu 

do przedszkola – powiedział tata i dał jej pluszowego krecika. 

– Przytul go, będzie ci raźniej. 

Po pięciu minutach od wyjścia taty z pokoju, Kasia usłyszała cichutkie: 

– Ojej! Ale tu jasno, aż mnie bolą oczy! 

Dziewczynka bardzo się wystraszyła i już miała zawołać na pomoc mamę, ale głosik 

uspokoił ją mówiąc: 

– Nie bój się, to ja do ciebie mówię, twoja pluszowa maskotka. Cześć, jestem Krecik, 

a ty jak masz na imię? 

– Cześć, nazywam się Kasia – odparła zdziwiona dziewczynka, która jeszcze nigdy 

nie miała mówiącej zabawki. 

– Dziwisz się, że umiem mówić? – zagadnął Krecik. 

– Tak – odparła Kasia. 

– Widzisz, ja nie jestem zwykłym pluszakiem, przyszedłem do ciebie, żeby ci pomóc. 

– W czym mi chcesz pomóc? – zapytała zdziwiona dziewczynka. 

– Słyszałem, że nie lubisz spać, gdy jest ciemno, czy to 

prawda? 

– O tak, bardzo nie lubię! – odpowiedziała Kasia. – Kiedy gaszę światło, na ścianach 

pojawiają się dziwne stwory, które chcą mnie zabrać, gdy tylko zamknę oczy. 

– Czy mogłabyś mi pokazać te dziwadła? – zapytał Krecik. 

– Nie, nie! – krzyknęła Kasia. – Jeżeli zgaszę światło, to one mnie porwą! 

– Dlaczego miałyby cię porwać? 

– Nie wiem, ale kiedyś mój brat powiedział, że jeżeli nie będę cicho, to w nocy 

przyjdzie Baba Jaga i mnie zabierze, i zamknie w klatce! – odpowiedziała przestraszona 

dziewczynka. 

– Posłuchaj Kasieńko, ja myślę, że twój brat chciał cię tylko nastraszyć, żebyś mu nie 

przeszkadzała. Podobnie jak ja, on doskonale wie, że Baby Jagi istnieją tylko w bajkach, i że 

nie porywają dzieci. Ja całe życie spędzam w ciemności, pod ziemią i do tej pory nie 

spotkałem jeszcze żadnej Baby Jagi – więc nie masz się czego obawiać. 

– Naprawdę nie boisz się chodzić po ciemku, przecież wtedy prawie nic nie widać?! – 

zapytała Kasia. 

– Nie boję się, jestem do tego przyzwyczajony. W rozpoznawaniu przedmiotów 

pomagają mi łapki i węch. 

– Chciałabym tak jak ty się nie bać – westchnęła dziewczynka. 

– Możesz tego dokonać – odpowiedział Krecik. 

– Naprawdę! Jak mam to zrobić? – zaciekawiła się Kasia. 

– Żeby przegonić strach, trzeba najpierw go poznać, dlatego chciałbym zobaczyć te 

stwory, które nie dają ci spokoju. 

– Ale, ale …! – zadrżała dziewczynka. 

– Nie bój się Kasiu, będę trzymał cię za rączkę, kiedy będzie ciemno i nie pozwolę, 

aby stała ci się krzywda. Zgaś światło i pokaż mi, czego się boisz! 



– Ale na pewno będziesz przy mnie? – zapytała niepewnie Kasia. 

– Obiecuję ci to! – powiedział Krecik i przytulił się do niej. 

Po dłuższej chwili wahania Kasia wyłączyła lampkę i poczuła strach, który ustąpił z chwilą, 

gdy Krecik ścisnął jej rękę. Poczuła ulgę, bo wiedziała, że nowo poznany przyjaciel jest 

blisko i nie pozwoli zrobić jej krzywdy. 

– Pokaż, czego się boisz, Kasiu – poprosił Krecik. 

– Tam za oknem jest wielki potwór, który wyciąga do mnie swoje ogromne ręce, a na 

suficie jest wielki pająk, który ma mnóstwo dziurek w brzuchu. Kreciku, ja się boję! 

– Zapal światło, Kasiu. Wszystko jest w porządku, uspokój się i popatrz w okno. Co 

widzisz? 

– Drzewo –odpowiedziała Kasia. 

– Właśnie! To drzewo to potwór, którego widziałaś za oknem. Drzewa chyba się nie 

boisz? 

– Nie, ale on się ruszał! 

– To wiatr poruszał gałęziami, które wydawały ci się rękami potwora. Jak chcesz, to 

możemy to sprawdzić. 

– Chcę! Co mam zrobić? 

– Zgaś światło i popatrz w okno. 

– Dobrze – odpowiedziała dziewczynka, ale dla pewności chwyciła Krecika za łapkę. 

– Widzisz, ręce potwora poruszają się tak samo, jak gałęzie drzewa. 

– Rzeczywiście, a więc to nie potwór, tylko drzewo - powiedziała Kasia. 

– Tak – odparł Krecik. 

– Uff Już się go nie boję. A co z pająkiem na sufiie? 

– Pająk na suficie to cień bujanego fotela, dlatego miał tyle dziurek w sobie. 

– Cień? – zapytała Kasia. 

– Cień powstaje wtedy, gdy światło pada pod odpowiednim kątem na człowieka lub  

przedmiot. Na przykład, gdy idziesz, to czasami masz przed sobą swoją wydłużoną, czarną 

postać – to jest właśnie twój cień. 

– A, wiem! Bawimy się z Zosią w nadeptywanie na własne cienie – odpowiedziała 

radośnie dziewczynka. 

– Cień to nic strasznego. Każdy przedmiot go ma – powiedział Krecik. 

– Ale dlaczego cień fotela wyglądał jak pająk? – zdziwiła się Kasia. 

– Bo tak go sobie wyobraziłaś. Następnym razem, kiedy obudzisz się w nocy i 

zobaczysz na suficie wielkiego pająka z dziurami w brzuchu, to pomyśl sobie, że jest to cień 

bujanego fotela, na którym bardzo lubisz się huśtać i niepokój od razu minie. Jeżeli zaś 

pojawi się jakiś nowy strach, klaśnij trzy razy w rączki, a zjawi się mój przyjaciel świetlik, 

który oświetli ci straszydło i dowiesz się, czym ono tak naprawdę jest i czy naprawdę musisz 

się go bać. Spróbuj klasnąć, Kasiu! 

Kasia wykonała polecenie Krecika i natychmiast nad jej głową pojawił się mały 

robaczek ze świecącym brzuszkiem. – Witaj Kreciku, mam dla ciebie nowe okulary chroniące 

przed światłem – powiedział robaczek. 

– Cześć Świecidełko, dziękuję ci za prezent. Wezwałem cię tutaj, byś poznał Kasię i 

rozświetlił jej pokój, gdy będzie się bała. 

– Witaj Kasieńko, pomogę ci z największą ochotą. Wzywaj mnie, kiedy chcesz. 

Właśnie wracam od Zosi, która podobnie jak ty boi się ciemności – zwrócił się do Kasi 

robaczek. 

– Bardzo się cieszę, że cię poznałam, Świecidełko. Wyglądasz podobnie jak robaczki, 

które widziałam na łące, one też świeciły. 



– Mówisz o robaczkach świętojańskich, to moi kuzyni. No dobrze, ale na mnie już 

pora. Muszę lecieć do domu. Pamiętaj Kasiu, jeżeli tylko będę ci potrzebny, klaśnij w dłonie. 

Do widzenia – powiedział świetlik i odfrunął. 

– Dziękuję ci, Świecidełko – szepnęła Kasia i zwróciła się do Krecika. – Jestem 

bardzo zmęczona, chodźmy spać. 

– Dobrze Kasiu, tylko zgaś światło, bo mnie od niego bardzo bolą oczy, a w okularach 

spać nie będę, bo mi się potłuką – powiedział Krecik. 

Kasia zgasiła światło i przytuliła się do Krecika. Tej nocy jeszcze dwa razy wzywała 

Świecidełko, aby pomógł jej przegonić strach, następnej tylko raz. A trzeciego wieczoru sama 

poprosiła tatę, aby zgasił jej światło. Powiedziała mu, że się już nie boi Baby Jagi i potworów, 

bo one są tylko w bajkach.  

– Jestem z ciebie dumny córeczko, dzielna z ciebie dziewczynka! – pochwalił ją tata i 

pocałował na dobra noc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Nie chcę mieć rodzeństwa 
 

Ale ja naprawdę nie chcę! – krzyczała Madzia, a po chwili płakała rzewnymi łzami. 

Nie chcę ani braciszka, ani siostrzyczki! Jeśli się urodzi, to ja natychmiast wyprowadzę się do 

babci. 

Tak niestety kończyła się każda rozmowa Mamy z Madzią na temat ewentualnego 

pojawienia się w domu rodzeństwa. A gdy Mama już wyszła z pokoju, Magda pomyślała: nie 

będę dzieliła się z nikim moją mamą, moim pokoikiem, moimi zabawkami. Kot i pies też są 

moimi zwierzątkami! 

Tylko nie myśl sobie, że Magda miała złe serduszko albo nie lubiła dzieci. Co to – to 

nie. W sąsiedztwie mieszkała Emanuela, za którą Madzia wprost przepadała. Dziewczynki 

odwiedzały się, bawiły w różne wymyślone zabawy, wymieniały się zabawkami. Rodzice 

dziewczynek pozwalali im na wspólne wyjazdy do parku, na basen, do lasu na grzyby. 

Zawsze były to bardzo radosne chwile. No właśnie… chwile, bo po zabawie Emanuela 

wracała do swojego domu, a Madzia miała wtedy pokoik, zabawki, Mamę tylko dla siebie. Z 

nikim nie musiała się tym wszystkim dzielić. Siadała Mamie na kolanach i wtulając się w nią 

z całej siły, czuła się najszczęśliwszym dzieckiem na świecie. Po co jej brat czy siostra? Teraz 

Mama i Tato poświęcali jej cały swój czas, a ona starała się bardzo, aby rodzice wiedzieli, że 

kocha ich z całego serca. To po co w domu więcej dzieci? – Madzia wystarczy za wszystkie 

dzieci świata. 

Zasmucona tym, jak potoczyła się rozmowa z Madzią, Mama przygotowywała w 

kuchni kolację. Za chwilę miał wrócić z pracy Tato. Magda nie mogła się doczekać, aby 

pobawić się z tatusiem klockami. Tato umiał zbudować najwspanialsze domy, garaże i 

wszystko, o co Madzia poprosiła. Z kuchni dobiegały odgłosy  i zapachy świadczące o tym, 

że przygotowania do posiłku dobiegają końca. Dzwonek do drzwi i tato jest już w domu. Jak 

cudownie... Zjedzą razem i jeszcze przed snem pobawią się. Madzia wybiegła z pokoju na 

powitanie Taty i szczebiocząc radośnie przypominała, że zaraz po kolacji zbudują najwyższy 

wieżowiec świata. Tato wziął córeczkę na ręce i przytulił bardzo mocno.  

– Teraz – powiedział – zjemy razem, Mama przygotowała coś pysznego, a później 

ogłoszę radosną wiadomość. 

Co to za radosna wiadomość, zastanawiała się Madzia. Może wyjedziemy razem… 

albo kupili mi coś… coś… no, coś bardzo fajnego. Madzia sama nie wiedziała, czym 

mogłoby być „to coś fajnego”, bo była szczęśliwą posiadaczką wielu fajnych rzeczy. 

Usiedli do stołu. W oczekiwaniu na to „fajne”, w snuciu domysłów, co to może być, 

Madzia tak się zatraciła, że zupełnie straciła apetyt. Ponaglała rodziców, aby już powiedzieli 

to, co mieli powiedzieć, ale widać było, że to naprawdę coś ważnego, bo Tato z bardzo 

poważną miną oświadczył, że dopiero jak zjedzą danie główne i Mama poda deser, to on 

ogłosi szczęśliwą wiadomość. No, jak ma być deser to rzeczywiście musi być to ważne. Ale 

dobry deser nie jest zły, więc Madzi łatwiej już było znieść oczekiwanie. 

Tato był bardzo wesoły. Patrzył na Mamę uśmiechając się, wstał i poprosił Magdę o 

uwagę. 

– No, to co mi kupiliście, a może gdzieś razem jedziemy? – nie mogąc już się 

powstrzymać, zapytała Madzia. 

– Madziu za pięć miesięcy urodzi się twoja siostrzyczka. Jesteśmy z Mamą bardzo 

szczęśliwi. Wiemy też, że nie marzyłaś o rodzeństwie i trochę nas to martwi, ale mamy 

nadzieję, że wkrótce przekonasz się, jak fajnie jest mieć młodszą siostrę. Kupiliśmy ci coś, co 

pomoże… i nie zdążył dokończyć, bo Madzia zaczęła krzyczeć. 

– Myślałam, że to będzie coś fajnego… a to… a to… – 

Nie mogąc znaleźć odpowiednich słów, Magda wybiegła z jadalni. 



I co teraz zrobi? Zawsze mówiła o tym, że się wyprowadzi. Tak, to będzie najlepsze wyjście z  

tej sytuacji. Ale jak się wyprowadza z domu? Nie wiedziała od czego zacząć, więc 

postanowiła, że spakuje tylko te najbardziej ulubione z ulubionych zabawek. Tak…  

Trzeba to załatwić jak najszybciej. Wtedy zobaczyła, że ma bardzo dużo ulubionych 

zabawek i nie może zostawić żadnej z nich. Jeszcze któraś wpadłaby w ręce tego nowego 

dziecka. Nic jej nie zostawi, nic a nic. A rodzice przekonają się, jak im będzie źle bez Madzi. 

Może jak się przekonają, to oddadzą komuś to dziecko? W Madzi zakiełkowała nadzieja. Tak, 

rodzice zostawią komuś nowe dziecko i znów będzie jak dawniej. Ale to niemożliwe, skoro są 

tacy szczęśliwi, no i kochają dzieci – znów zwątpiła. 

Gdy tak rozmyślała, do pokoju wszedł Tato z jakąś książką. Jej tatuś ukochany i tylko 

jej. Choć właściwie już go nie lubi. Mieli budować wieżowiec, a tu proszę, taka wiadomość. 

Radosna? – ciekawe dla kogo. Nie lubiła w tej chwili Taty, Mamy, a już najbardziej tej 

siostrzyczki. 

– Idź sobie, nie chcę rozmawiać, a wieżowca też nie chcę budować. 

Tato jednak nie wyszedł. Usiadł na podłodze pośród zabawek przygotowanych do 

wyprowadzki. Uśmiechnął się i poprosił Madzię, żeby usiadła razem z nim. Madzia bardzo 

chciała usiąść obok Taty, ale przypomniała sobie, że musi mu pokazać, że się bardzo na niego 

gniewa. Tato spokojnie zaczął oglądać książkę, którą przyniósł i okazało się, że to album ze 

zdjęciami. Madzia bardzo lubiła oglądać zdjęcia, zwłaszcza te, na których była ona z 

rodzicami. Ale to był inny album i jakiś taki stary. Usiadłaobok taty i nie pytając o nic, 

patrzyła na zdjęcia. Usłyszała wtedy niezwykle ciekawą opowieść. Osobami ze starych zdjęć 

okazali się rodzice Taty i dwie siostry. Tato jest starszym bratem dwóch fajnych dziewczyn. 

Ciocia Zosia i Jagódka to bliźniaczki. Ulubione ciocie Madzi. Tato powiedział Madzi, że też 

nie chciał mieć rodzeństwa. Miał kolegów, psa, swoje sprawy i nie potrzebował do szczęścia 

brata, a już na pewno nie siostry. Gdy rodzice powiedzieli mu o tym, że urodzi mu się brat lub 

siostra, był bardzo zły i nieszczęśliwy. Ale nikt nie wie, co czuł, jak urodziły się bliźniaczki. 

Dwie dziewczyny, siostry w jego domu?! Wtedy jego tato, a Madzi dziadek, wziął go na 

kolana i przytulając mocno zapewnił,  że zawsze będzie kochał swojego synka, i że teraz 

bardzo liczy na jego pomoc. 

– Więc ty też nie chciałeś brata ani siostry? – zapytała zdziwiona Madzia. – Ciocia 

Jagódka jest taka ładna i dobra, no i ciocia Zosia też! 

– Tak – odpowiedział Tato – i rozumiem, co czujesz. Dla mnie i dla Mamy jesteś 

wyjątkowa i zawsze będziemy cię kochać. A teraz popatrz na inne zdjęcia, zobaczysz, ile 

mieliśmy z Jagódką i Zosią wspaniałych przygód.  

Madzia oglądała album i wysłuchała kilku opowieściz dzieciństwa taty i jego sióstr. 

Pomyślała, że skoro tato poradził sobie z dwiema siostrami, to ona też jakoś da 

radę. Tylko jak teraz załatwić sprawę z Mamą, której na pewno jest przykro i smutno? 

Madzia wychodząc z pokoju wzięła ze sobą lalkę dzidziusia, pieluszki i ubranka. 

Podeszła do Mamy i zapytała: 

– Nauczysz mnie, jak przewija się maleńkiego dzidziusia? 

Mama uśmiechnęła się, przytuliła mocno córeczkę i szepnęła jej do uszka, że bardzo ją 

kocha. Madzia teraz była pewna, że poradzi sobie, rodzice nadal będą ją kochać, a zabawkami 

przecież weselej jest bawić się z kimś. 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DZIEŃ 
PLUSZOWEGO 

MISIA 
 

 
 
25 listopada swoje urodziny ma pluszowy Miś, przyjaciel dzieci przez długie lata 

dzieciństwa. To przytulanka, ale też „ktoś” bardzo bliski a czasem niezastąpiony. Misie 
towarzyszą dzieciom zarówno w chwilach radości, jak i smutku. Są powiernikami dziecięcych 
tajemnic, rozśmieszają i pocieszają w smutku, ocierają łzy, pomagają zasypiać. Im starszy 
miś, tym zna więcej tajemnic i bliższy jest dziecięcemu sercu. 

 
Historia Pluszowego Misia 

Historia pluszowego misia rozpoczęła się w roku 1902, ponad 100 lat temu. 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wtedy to pan Theodore Roosevelt, który pełnił funkcję 
prezydenta wybrał się ze swoimi przyjaciółmi na polowanie. 

Myśliwi w trakcie polowania ustrzelili niedźwiedzicę. Okazało się, że w gawrze pozostał 
jej mały synek – niedźwiadek, którego myśliwi także chcieli zabić. Sprzeciwił się temu pan 
prezydent i w ten sposób uratował życie małego niedźwiadka. Świadkiem tego wydarzenia 
był pan Clifford Berryman, dziennikarz waszyngtońskiej gazety. Uwiecznił on tę historię na 
rysunku i razem z artykułem umieścił w swojej gazecie. Czytelnikiem gazety okazał się Morri 
Michton, właściciel sklepu z zabawkami. Po przeczytaniu historii o uratowanym małym 
niedźwiadku wpadł na pomysł wykonania kilku zabawek przedstawiających misia. 
Był ciekawy czy taka zabawka spodoba się dzieciom. 

Jak się okazało pluszowe misie pana Michtona stały się wielkim przebojem i świetnie się 
sprzedawały. Producent zwrócił się z prośbą do pana prezydenta o pozwolenie nadania 
pluszowym misiom jego imienia – Teddy. I pod takim imieniem znają go dzieci do dziś na 
całym świecie. I od stu lat misie towarzyszą dzieciom na całym świecie, dodają im otuchy, 
pocieszają, łagodzą lęk przed samotnością. 
 

Misie w przyrodzie 
Miś polarny      Mis panda    



Mis brunatny       Miś koala 
 

Baribal 
 

 

Sławne misie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jak zrobić misia metodą origami płaskie - koła 
 

 
 
Zabawa ruchowo – naśladowcza "Niedźwiadek" (śpiewamy na melodię „mam 

chusteczkę”) 

 



Jedna łapka, druga łapka (podnoszą prawą, potem lewą rękę) 

ja jestem niedźwiadek. (pokazują na siebie) 
Trzecia łapka czwarta łapka (pokazują prawa, lewą nogę) 
a to jest mój zadek. (klepią się po pupie) 
Lubię miodek, kocham miodek (masują brzuszek prawą, lewą ręką) 
Wybieram go pszczółkom (pokazują wybieranie miodu) 
Jedną łapką, drugą łapką( podnoszą prawą, lewą rękę) 
Albo piję rurką.(naśladują picie rurką). 

 
Życzenia 
 

 



 
  
 
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 

 
 
Do zobaczenia i usłyszenia !!!! 
Pozdrawiamy!!! 


