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Przygoda zajęczycy Tosi

Zajęczyca Tosia mieszkała ze swoim tatą zającem w norze na skraju lasu. Była 
bardzo spokojnym zwierzątkiem i lubiła szydełkować. Tworzyła na szydełku serwetki, 
elementy strojów i dekoracje. Nie lubiła wychodzić ze swojej norki. Czas spędzała na 
szydełkowaniu. Tata przynosił jej kłębuszki wełny pozostawione przez pasące się 
owce. Wolał, żeby Tosia nie wychodziła z norki. Bał się, że coś może stać się jego córce.

Początkowo, słuchając taty, Tosia myślała, że lepiej jest nie opuszczać norki. Świat 
na zewnętrz opisywany przez tatę przerażał ją. Bała się każdego zwierzęcia, a nawet 
każdego dźwięku, którego nie znała.

Nadszedł jednak taki dzień, w którym bardzo zapragnęła poznać to, o czym tak 
ciekawie opowiadał jej tata – świat poza norą. Postanowiła udać się na wyprawę w nie-
znane. Zadbała o to, by znaleźć drogę powrotną, i zarzuciła na plecy wielki worek 
wypełniony wełną. Szła i szydełkowała. Szydełkowała i szydełkowała coraz szybciej, 
idąc wciąż przed siebie. Mówiła sobie, że gdy pojawi się coś, czego się przestraszy, bę-
dzie mogła wrócić do swojej norki po śladach szydełkowej robótki. Aż oddaliła się od 
domu tak bardzo, że chciała poruszać się dalej i dalej. Świat, którego nie znała, bardzo 
jej się spodobał. Odkrywała cudowne kraje, a każdy kolejny był barwniejszy i cieka-
wszy od poprzedniego. Tosia dotarła aż do Chin, gdzie Chińczycy podarowali jej wielo-
kolorowe włóczki do jej robótek na szydełku. Odwiedziła też Nepal, gdzie tamtejsze 
kobiety nauczyły ją mieszać kolory i wykonywać bajeczne rysunki.

Aż pewnego dnia Tosia napotkała na zakręcie stary i zniszczony fragment 
wełnianej szydełkowej robótki. Okazało się, że był to początek robótki, którą zaczęła 
szydełkować w norce, kiedy wyruszała w swoją podróż! Wtedy zorientowała się, że 
wróciła do domu. Kiedy dotarła do nory, tata serdecznie ją przywitał i zaprosił na jej 
powitanie całą rodzinę. Tosia szczegółowo opowiedziała swojej rodzinie o podróży: 
o spotkaniu z osobami o odmiennych ubiorach, obyczajach i potrawach.

A wieczorem, kiedy była już sama z tatą, opowiadała mu, że zagrożenia, 
o  których mówił, naprawdę istnieją. Zmierzyła się z tygrysem, który podążał jej 
śladem w puszczy i któremu zdołała uciec dzięki pomocy małej małpki – zwierzątko 
ni stąd, ni zowąd pojawiło się, wisząc na lianie, aby bezpiecznie podnieść ją na 
wysokość koron drzew. Kiedy przeprawiała się przez wzburzoną rzekę w Afryce, 
uciekała przed głodnymi krokodylami, które chciały ją pożreć. 

Tosia nie żałowała swojej wyprawy. Wiele nauczyła się w jej trakcie. Dzięki swoim 
przeżyciom czuła się znacznie silniejsza. Zrozumiała, że nie chodzi o to, by się ukrywać. 
Oczywiście, warto być ostrożnym, ale jednocześnie można prowadzić ciekawe życie.



Porozmawiajmy…

 Ćwiczyliśmy

Udało mi się 

Pani wychowawczyni prosiła, aby Zuzia i Kuba znaleźli jak najwięcej 
warzyw, których nazwy rozpoczynają się głoską b. Dzieci wymieniły: buraki, 
brukselkę, brokuły, bób i bakłażana. – Są jeszcze bataty – powiedziała 
żyrafa Ola. Jak smakuje to warzywo?

• Słuchanie opowiadania. 
• Czytanie z nauczycielem zdań słowno-obrazkowych.

1.  Zaznacz krzyżykiem pod obrazkiem, co lubiła robić zajęczyca Tosia 
z opowiadania, które poznałaś / poznałeś na zajęciach.

2.  Przeczytaj zdania z nauczycielem. On będzie czytał wyrazy, a ty mów,  
co widzisz na obrazkach. 
Narysuj w kratkach tyle kropek, ile warzyw jest na obrazkach.

Bartek kupił            ,           ,              .


