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Materiał zabaw i zajęć do nauczania zdalnego dla Grupy 2 żółtej - „Bączki”   

Temat wiodący: Dzień dziecka- zabawy ze świata! 
 

 

Źródło: https://przedszkouczek.pl/2019/05/13/dzien-dziecka/ 

Kochane dzieci i Drodzy Rodzice!  

 

Bączki, już w poniedziałek Wasze ulubione święto. Dzień dziecka!  

 

Mamy nadzieję, że z tego powodu goszczą na Waszych buźkach uśmiechy od ucha do ucha.  

Życzymy Wam w tym dniu wielu przyjemności!  

A czy wiecie, że dzieci na całym świecie też świętują ten szczególny dzień, ale nie zawsze w 

tym samym czasie co my? W różnych krajach ustanowione są one, tylko odbywają się w innych 

terminach. W nadchodzącym tygodniu postaramy się przybliżyć Wam tę tematykę. Zwiedzimy 

kawałek świata, odwiedzając dzieci z różnych zakątków i poznając ich zabawy. Będziecie mogli 

się przekonać w co lubią się bawić, w jaki sposób świętują lub co lubią jeść. 

Jak wiecie każdy z nas się od siebie różni, mamy rozmaite kolory włosów, oczu czy różnimy się 

nawet kolorem skóry. To wszystko sprawia, że nasz świat jest taki wyjątkowy. 

 

Mamy nadzieję, że u Was wszystko dobrze. I wkrótce się zobaczymy!  

A Was Drodzy Rodzice, jak zwykle prosimy o wsparcie i pomoc w realizacji podsyłanych 

pomysłów. 

Tulimy Was mocno, pozdrawiamy wszystkich! 

Pani Madzia i Pani Asia 

https://przedszkouczek.pl/2019/05/13/dzien-dziecka/
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Jeśli masz ochotę zaplanuj swoją pracę        
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Kolory oznaczające dni:  poniedziałek – czerwony, wtorek – niebieski, środa – 
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Kochane Bączki, pragniemy Wam przekazać pewną ważną wiadomość. Jest wiele różnic 

między dziećmi mieszkającymi w innych państwach, na innych kontynentach, a nawet w innym 
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klimacie. Różnią się one kolorem skóry, językiem, którym się porozumiewają, zamożnością, 

ubiorem.  

 

Łączy je jednak ta sama potrzeba bycia kochanym przez rodziców, życia w zdrowiu                                         

i bezpieczeństwie, posiadania przyjaciela oraz miłości do zabawy. W związku ze zbliżającymi 

się świętami: Dniem Dziecka- 1 czerwca i Dniem Przyjaciela- 9 czerwca, mamy dla Was kilka 

interesujących propozycji na spędzenie czasu i wspólną zabawę z domownikami, a może 

nawet z przyjaciółmi! Przy tworzeniu materiału zainspirowałyśmy się dziecięcymi zabawami            

z całego świata. 

 

Zaczniemy jednak od przekazania Wam wieści, jak Dzień Dziecka wygląda w innych krajach 

oraz od przypomnienia Waszych praw (prosimy tylko, abyście pamiętali także o Waszych 

obowiązkach, np. o sprzątaniu pokoju        
 

ZABAWY I ZADANIA DO WYBORU PRZEZ DZIECKO        

POSŁUCHAJ 

Zadanie 1. Dzień dziecka na świecie! 

 

Dzień Dziecka na świecie obchodzony jest w różnych terminach. W Polsce, Czechach, Rosji 
oraz na Słowacji święto dzieci celebrowane jest 1 czerwca, we Włoszech i Francji 6 stycznia, w 
Paragwaju 16 sierpnia, w Turcji 23 kwietnia a w Japonii to 3 marca dla dziewczynek i 5 maja 
dla chłopców. W większości państw jednak 20 listopada jest dniem, w którym obchodzi się 
Dzień Dziecka, na pamiątkę uchwalenia w 1959 roku jednego z ważniejszych dokumentów na 
świecie: Deklaracji Praw Dziecka! 
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Ze względu na różnorodność kulturową Dzień Dziecka niemal w każdym kraju obchodzony jest 
inaczej. Zawsze jednak jest to dzień wyjątkowy, a w centrum uwagi pozostajecie Wy, Drogie 
Dzieci! 

• w Polsce dzieci zazwyczaj otrzymują od swoich rodziców upominki (zabawki, 
słodycze), w szkołach dyrektorzy skracają lekcję, organizują zawody, wycieczki, w 
przedszkolach organizowane są zabawy i 
konkursy dla dzieci, festyny. 

• we Włoszech i Francji maluchy dostają 
ciasteczka z wróżbą oraz koronę, ze względu 
na to, że ich święto połączone jest ze 
Świętem Trzech Króli. 

• w Japonii rodzice tworzą papierowe lub 
płócienne proporce w kształcie ryby, która 
symbolizuje siłę, wytrwałość oraz walkę z 
przeciwnościami. Rodzice chcą bowiem, 
żeby ich dzieci były tak odważne, jak 
legendarny karp, który przepłynął pod prąd Żółtą Rzekę. 

• w Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia, tego samego dnia, co  
Święto Niepodległości, ponieważ władca Turcji zadedykował ten dzień dzieciom, gdyż 
uważał, że są one bardzo ważne dla narodu. Tego dnia dzieci udają się do  
parlamentu, czyli miejsca, w którym przebywają osoby rządzące państwem. 

A jeśli już o prawach dziecka mowa, to posłuchajcie tej o to piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc&fbclid=IwAR14lyL5YPvds-

pHrMKTzAJvKHRzf1OYBAB0nhtpKldyYmFZ2WOl4IPIs5o 

a potem poproście Rodziców, aby przeczytali Wam wiersz Marcina Brykczyńskiego: 

Niech się wreszcie każdy dowie     

I rozpowie w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek, 

Tyle, że jeszcze mały. 

Dlatego ludzie uczeni, 

Którym za to należą się brawa, 

Chcąc wielu dzieci los odmienić, 

Stworzyli dla Was mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta 

Spróbujcie dobrze zapamiętać: 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc&fbclid=IwAR14lyL5YPvds-pHrMKTzAJvKHRzf1OYBAB0nhtpKldyYmFZ2WOl4IPIs5o
https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc&fbclid=IwAR14lyL5YPvds-pHrMKTzAJvKHRzf1OYBAB0nhtpKldyYmFZ2WOl4IPIs5o
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Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, 

wyzywać, 

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich 

czasami. 

Nikt nie może moich listów czytać bez 

pytania, 

Mam też prawo do tajemnic i własnego 

zdania.  

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, 

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 

Tak się tu w wiersze poukładały 

Prawa dla dzieci na całym świecie, 

Byście w potrzebie z nich korzystały 

Najlepiej, jak umiecie. 
 

Źródło: https://czasdzieci.pl/czytanki/id,479a5-marcin_brykczynski_o.html 

https://kolemsietoczy.pl/fotografie-dzieci-ze-100-krajow-swiata-dzien-dziecka/ 

https://dziecisawazne.pl/dzisiaj-dzien-dziecka/ 

 

 

POĆWICZ 

 

Zadanie 2. „Z tarczy na tarczę” 

 

W związku z tym, że zabawa i radość z niej wypływająca jest ważna dla dzieci w każdym zakątku 

świata, mamy dla Was propozycje ćwiczenia, które robią dzieci w Norwegii, a nazywa się ono 

„Z tarczy na tarczę”. 

 

Dzieciaki wikingów do tej zabawy używały tarcz ojców, wojowników. Wam muszą wystarczyć 

raczej pokrywki od garnków. Do tego – nieduża piłeczka, najlepiej pingpongowa. Jeśli 

będziecie bawić się sami, powinniście jak najdłużej odbijać piłkę na swojej „tarczy”, starając 

się bić własne rekordy. Gdy będziecie grać z rodzicami lub z rodzeństwem, należy odbijać piłkę 

z tarczy do tarczy w parach. Wygra ta para, której uda się najdłużej odbijać piłeczkę        

 

 

 

Zadanie 3. Zabawa z balonami 

https://czasdzieci.pl/czytanki/id,479a5-marcin_brykczynski_o.html
https://kolemsietoczy.pl/fotografie-dzieci-ze-100-krajow-swiata-dzien-dziecka/
https://dziecisawazne.pl/dzisiaj-dzien-dziecka/
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Tutaj mamy dla Was 2 propozycje. Pierwsza z nich to zabawa  „Balon w górze”. Możecie 

najpierw spróbować nadmuchać balon samodzielnie, co będzie doskonałym ćwiczeniem 

oddechowym. Następnie odbijacie balonika w rytm ulubionej muzyki, tak, aby cały czas był w 

górze. Mama lub tato mogą Wam mówić jakimi częściami ciała macie odbijać balon.  

Druga propozycja to wspólna zabawa dla Was i rodziców lub rodzeństwa, czyli balonowy taniec 

w parach. Należy tańczyć tak, aby balon, który będzie między Wami dzieci nie spadł na ziemię. 

Nie wolno trzymać go w ręce! Możecie natomiast mieć go między brzuchami, plecami, czołami, 

kolanami itp. Dobra zabawa gwarantowana! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 4. Masażyk afrykański  

 

Jak już poszalejecie z balonami i się trochę zmęczycie mamy dla Was propozycję afrykańskiego 

masażyka. Tutaj także potrzebna jest pomoc rodziców lub rodzeństwa, bo to kolejna zabawa 

w parach        

 

Afrykańskie słońce mocno w plecy piecze ( rysowanie koła) 

Nasz dżip po pustynnym piasku wolno jedzie ( małe koła) 

Wtem widzimy słonia, który wolno człapie (naśladowanie chodu słonia) 

Przy palmie siedzi małpa,  po głowie się drapie (drapanie) 

A ja przytulam się mocno do mojego taty (gest objęcia partnera) 

Bo właśnie biegną do nas ogromne żyrafy(uderzanie pięściami) 

Wtem burza piaskowa niebo przesłoniła (rysowanie chmur)  

Cała nasza grupa w namiocie się skryła.( rysowanie trójkąta) 

 
Źródło: https://mamotoja.pl/7-zabaw-z-roznych-stron-swiata,eksperymenty-i-zabawy-artykul,8737,r1p1.html 
https://www.ciuciubabka.net/2015/01/taneczne-zabawy-z-balonami.html 

https://bazazabawy.pl/2020/03/17/zabawy-z-balonami-w-domu/ 

https://boberkowy-world.blogspot.com/2014/06/wszystkie-dzieci-nasze-sa-dzika-afryka.html 

https://mamotoja.pl/7-zabaw-z-roznych-stron-swiata,eksperymenty-i-zabawy-artykul,8737,r1p1.html
https://www.ciuciubabka.net/2015/01/taneczne-zabawy-z-balonami.html
https://bazazabawy.pl/2020/03/17/zabawy-z-balonami-w-domu/
https://boberkowy-world.blogspot.com/2014/06/wszystkie-dzieci-nasze-sa-dzika-afryka.html


Strona 7 z 21 
 

ile? Poszukajcie i dajcie nam znać, ile różnic udało Wam się odszukać. A tak przy okazji, to te 

dzieci z obrazka chyba świętują swój dzień, tyle mają smakołyków i słodkości ☺ 

 

Źródło:http://www.champak.in/spot-the-difference/puzzles-for-kids-spot-the-difference  

 

 

ZAGRAJ 

 

Zadanie 6. Gra planszowa 

Bączki, ta gra pozwoli Wam miło spędzić czas z tymi, których bardzo kochacie, a przy okazji 

dowiedzieć się, co lubią mama i tata, brat i siostra oraz opowiedzieć im też o tym, co Wy 

lubicie. Przy okazji poćwiczycie rzuty kostką i liczenie kropek i koralików! 

 

 

 

Poznajemy się – gra „Moje Ulubione” 

http://www.champak.in/spot-the-difference/puzzles-for-kids-spot-the-difference
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• PRZYGOTUJCIE: 

– wydrukowaną planszę, 

– kostkę, 

– tyle pionków, ilu jest graczy, 

– koraliki (lub guziki lub kamyki lub nakrętki). 

• CEL GRY: 
celem gry jest dotarcie od pola startu „START” do pola kończącego grę z napisem 
„META” oraz zdobycie jak największej liczby koralików. 
 

• PRZYGOTOWANIE DO GRY: 
 

1. Rozłóż planszę na stole. 
2. Połóż koraliki obok planszy. 
3. Pozwól każdemu z graczy wybrać po jednym pionku. 

• ROZPOCZĘCIE GRY: 

1. Uczestnicy gry ustawiają swoje pionki na planszy, na polu z napisem „START”. 

 2. Rozpoczyna najniższy gracz. Kolejna osoba wyznaczana jest zgodnie z kierunkiem   ruchu 
wskazówek zegara. 

  3. Gracz rzuca kostką. Przesuwa się do przodu na planszy o jedni, dwa lub trzy miejsca 
według zasady: 
– gdy na kostce wypadnie 1 lub 6 – jedno pole do przodu 
– gdy na kostce wypadnie 2 lub 5 – dwa pola do przodu 
– gdy na kostce wypadnie 3 lub 4 – trzy pola do przodu. 

4. Stojąc na polu gracz udziela odpowiedzi na pytanie „Moje ulubione…”(tu dodaje słowo, 
które znajduje się na polu). Jeśli udzieli odpowiedzi na pytanie – zabiera koralik i kładzie go 
przed sobą. 

5. Na polu z podwójnym kołem możemy zdecydować, kto będzie odpowiadał na pytanie – 
my czy któryś z pozostałych graczy. 

6. Po dotarciu na metę wszystkich uczestników gry rozpatrujemy ją w dwóch wymiarach: 

– kto dotarł na metę jako pierwszy 
– kto zebrał najwięcej koralików (o kim dowiedzieliśmy się najwięcej). 
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Źródło: https://emocjedziecka.pl/poznajemy-sie-gra-moje-ulubione/ 

 

ZATAŃCZ 

Zadanie 7. „ A ram sam sam”- zabawa przy piosence z Maroka 

Prezentujemy Wam polską wersję tej znanej piosenki i zabawy i ostrzegamy lojalnie, że w 

którymś momencie trzeba będzie przyspieszyć i włączyć turbo-doładowanie!  

https://www.youtube.com/watch?v=k7AsdUIXR4s 

 

 NARYSUJ 

Zadanie 8. Rangoli, mandala 

Dzieci w Indiach tworzą wielokolorowe mandale, czyli np. kolorują obrazki w kształcie koła,                 

a w Pakistanie wykonują „rangoli”. Zabawa ta polega na tworzeniu barwnych kompozycji-

obrazów na ziemi lub asfalcie. Obie te propozycje pomogą Wam się wyciszyć i zrelaksować 

oraz rozwinąć wyobraźnię ☺ W obu zabawach możecie wykorzystać kredę, jeśli będziecie je 

https://emocjedziecka.pl/poznajemy-sie-gra-moje-ulubione/
https://www.youtube.com/watch?v=k7AsdUIXR4s
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tworzyć na asfalcie, albo naturalne eksponaty, takie jak szyszki, płatki kwiatów, liście, kamyki. 

Wówczas możecie wykonać taką mandalę w lesie, na łące czy w parku.  

Zobaczcie, jak mogą wyglądać gotowe prace: 
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W domu potrzebujecie tylko wydrukować poniższe obrazki i skorzystać z kredek lub pisaków 
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Żródło: http://www.mandale.info/szablony-do-pobrania/ 

https://bajkasklep.pl/pl/p/Mandala-z-kreda-chodnikowa-Alex-Toys/6886 

https://bemowskie.pl/wydarzenie/ukladamy-mandale/ 

http://emptyclassroomday.eu/pl/zabawy/mandale/ 

https://anilalah.wordpress.com/tag/mineraly-2/ 

 

http://www.mandale.info/szablony-do-pobrania/
https://bajkasklep.pl/pl/p/Mandala-z-kreda-chodnikowa-Alex-Toys/6886
https://bemowskie.pl/wydarzenie/ukladamy-mandale/
http://emptyclassroomday.eu/pl/zabawy/mandale/
https://anilalah.wordpress.com/tag/mineraly-2/
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  UPIECZ 

Zadanie 9. Palianytsia 

A teraz mamy dla Was przepis na bułeczki, którymi objadają się ukraińskie dzieci. Palianytsia 

są symbolem szczęścia i powodzenia, których oczywiście z okazji Waszego święta życzymy 

Wam w nieograniczonej ilości        

 

Potrzebujecie tych składników i oczywiście wsparcia dorosłych! 

• 600 g mąki pszennej  
• 500 ml kwaśnego mleka lub kefiru  
• 1 łyżka cukru  
• 1 łyżeczka soli  
• 1 łyżeczka sody  
• 1 – 2 łyżeczki octu  
• 1 łyżka ziaren maku, sezamu lub kminku do posypania.  

Sposób przygotowania: 

1. Wlej kwaśne mleko lub kefir do miski, dodaj cukier, sól i sodę rozpuszczoną w occie.  
2. Powoli mieszaj z mąką i ugniataj aż do uzyskania ciasta pozbawionego grudek.  
3. Umieść ciasto na posypanym mąką blacie i rozwałkuj do grubości 8-10 milimetrów. 

Posypcie makiem, sezamem lub kminkiem do smaku.  
4. Potnijcie ciasto na kawałki o różnym kształcie.  
5. Połóżcie bułki na posmarowanej tłuszczem blasze i pieczcie w piekarniku rozgrzanym 

do 230 stopni. Powinny być gotowe w ciągu 10-15 minut, kiedy skórka się zarumieni.  

Drogie Bączki, ponoć palianytsia smakuje najlepiej z mlekiem lub herbatą.  

Zatem mówimy Wam smacznego !Źródło: 

http://www.gorenje.com/newgenerationcooking/pl/przepisy_na_chleb_z_calego_swiata 

http://www.gorenje.com/newgenerationcooking/pl/przepisy_na_chleb_z_calego_swiata
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   ZAŚPIEWAJ  

Zadanie 10. Piosenka – „Jesteśmy dziećmi” 

Ta piosenka jest wspaniała, bo jej treść mówi o tym, że nie ważne skąd pochodzimy i jak 

wyglądamy, jesteśmy ważni! I każde dziecko, w każdym zakątku świata pragnie tego samego: 

miłości, radości i przytulenia. Spróbujcie się nauczyć refrenu, choć cała piosenka nie jest 

długa, więc jest spora szansa, że zaśpiewacie ją w całości rodzicom☺ 

1. Czy jesteś z Afryki, Czy też z Ameryki,    

 Nie jest ważne, gdzie mieszkamy,  

Bo jesteśmy tacy sami.  

ref. Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!  

Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!  

Chcemy by często tulono nas 

 I żeby miło płynął nam czas.  

2. Czy mówisz po polsku, 

 Czy też po japońsku,  

Wszyscy dobrze rozumiemy,  

Czego tak naprawdę chcemy. 

ref. Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!  

Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!  

Chcemy by często tulono nas  

I żeby miło płynął nam czas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

Źródło: https://www.rodzice.pl/przedszkolak/rozrywka-dla-dzieci/bajki-dla-dzieci/ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
https://www.rodzice.pl/przedszkolak/rozrywka-dla-dzieci/bajki-dla-dzieci/
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 POSŁUCHAJ  

Zadanie 11. Opowiadanie o przyjaźni 

I raz jeszcze coś do posłuchania, ale nie mogłyśmy się oprzeć, bo dosyć, że opowiadanie jest o 

przyjaźni, to na dodatek występują w nim pies Fafik i kot o imieniu…. No zgadnijcie sami… albo 

posłuchajcie i wtedy wszystko się wyjaśni!  

Bączki , a Wy macie swoich ukochanych przyjaciół, kogoś z kim uwielbiacie się bawić, 

wygłupiać, śmiać. Jeśli tak, to macie ogromne szczęście, bo przyjaźń to wielka sprawa. 

A czego nie wolno robić w przyjaźni dowiecie się po wysłuchaniu poniższej historii….  

 

Bardzo lubię nasz ogród, w którym zawsze jest tak pięknie, że nie chce się biec nigdzie indziej. 
I nieważne, czy jest zima, czy lato. Nawet, kiedy ktoś mówi, że w innym ogrodzie jest 
cudowniej, to ja i tak najbardziej lubię nasz. Zawsze było tu wyjątkowo. A odkąd pojawił się 
kot Bączek, to jest jeszcze cudowniej. Dzięki niemu zawsze jest co robić. Nie ma nudy i 
marudzenia. Nie ma smutku i narzekania. Zdradzę ci sekret, dlaczego tak jest. Otóż tak się 
dzieje, gdy ma się przyjaciela. Ja mam i jest nim Bączek. 

– Fafik, pobawimy się dziś po obiedzie w chowanego? – pytanie Bączka wyrwało mnie                             
z porannych rozmyślań. 
 
– Jasne, że tak. Wiesz przecież, jak lubię się chować przed Tobą. Pogoda jest super, a ja nie 
mam żadnego pomysłu na to, co zrobić z tak pięknym dniem – przystałem na propozycję i znów 
zacząłem myśleć o przyjaźni. 
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Na początku naszej znajomości z Bączkiem, nie do końca rozumiałem, co znaczy BYĆ czyimś 
przyjacielem i co znaczy MIEĆ przyjaciela. Po prostu nigdy tego nie doświadczyłem. Odkąd 
przyjechałem do rodziny Kasi, byłem sam. Mimo, że ogród jest duży, nie udało mi się spotkać 
nikogo, z kim mógłbym się zaprzyjaźnić. Znałem parę gołębi, dzięcioła, dwóch braci – kretów, 
ale żadnego z tych zwierzaków nie udało mi się tak polubić, aby nazywać go przyjacielem. 
Dopiero, gdy pojawił się Bączek, wszystko zaczęło się zmieniać. Nie wiem, skąd on to wiedział, 
ale to właśnie dzięki niemu zrozumiałem, jak wspaniale jest mieć przyjaciela i jak ważne jest, 
by o tę przyjaźń dbać. Można ją przecież łatwo stracić. Przyjaźń i przyjaciela. A odzyskać… to 
coś bardzo trudnego. 
 
Pewnego razu, podobnie jak dziś, umówiłem się z Bączkiem na zabawę w ogrodzie. 
Przedpołudnie minęło spokojnie i do obiadu czas upłynął mi na psim leniuszkowaniu. Gdy 
zjadłem obiad, od razu pobiegłem do ogrodu, choć z Bączkiem umówiłem się dopiero po 
poobiedniej drzemce. Nie chciało mi się jednak spać i pomyślałem, że czekając na przyjaciela, 
spędzę czas, wygrzewając się w popołudniowym słońcu. 
 
Było cicho. W trawie słychać było pszczoły, które jak zwykle o tej porze dnia, zbierały nektar z 
kolorowych kwiatów. Położyłem się wygodnie na prawym boku i czekałem na spotkanie z 
moim ulubionym rudzielcem. 
 
– Cześć Fafik! Co porabiasz? – z rozleniwienia wyrwał mnie czyjś piszczący, cienki głos. 
 

Podniosłem powoli głowę i spojrzałem w stronę, z której go usłyszałem. Nic nie dostrzegając, 
pomyślałem, że może się przesłyszałem. W końcu słonko mocno grzało i nie byłem pewien, czy 
nie przysnąłem. Tak więc głos, który usłyszałem, mógł mi się po prostu przyśnić. 

 

– Fafik! Fafiiiiik! – tym razem głos wydał mi się mocniejszy i jakby ktoś wykrzyczał go wprost 
do mojego ucha. Zerwałem się na równe nogi. Obejrzałem w jedną stronę. Obejrzałem w drugą 
stronę i nic. Dopiero gdy spojrzałem w górę, na gałęzi dostrzegłem wiewiórkę. Ruda jak Bączek, 
ogon prawie jak u Bączka, tylko cała reszta zupełnie inna. No i ten głos – cienki i piskliwy. 
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– A, to ty – ziewnąłem i przywitałem się z Rudaską. – Co dobrego słychać u ciebie? – zapytałem. 
 
– Co dobrego? Bardzo dużo. Właśnie przed chwilą, niedaleko stąd, spotkałam dzięcioła Dudka, 
który powiedział mi, że chce założyć zespół i szuka chętnych do grania na różnych 
instrumentach. No i oczywiście wokalistki. Więc nie namyślając się wiele, od razu się zgłosiłam. 
W końcu głos mam nie najgorszy, a wygląd niczego sobie. Na cymbałkach z patyków grać 
będzie bóbr Leszek z pobliskiej rzeczki. Na grzechotkach lisek Kitek, a chórki zrobią dwa kosy, 
dwie sikorki i trzy słowiki. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie to, że wciąż brakuje nam basisty. 
Kiedy dzięcioł o tym wspomniał, od razu pomyślałam o tobie. Masz taki ciepły, niski głos, który 
idealnie nadaje się do basowania. Dzięki temu nie musisz uczyć się grać na żadnym 
instrumencie. Wystarczy, że będziesz wydawał takie niskie dźwięki: pam, pam, pararam, 
mmm. oooo o... No wiesz. Na pewno dasz sobie 
radę. Co ty na to, Fafik? 
 
– Hm… nigdy nie myślałem o tym, żeby grać w 
zespole, ale czemu nie? To może być super 
przygoda – odpowiedziałem i wyobraziłem 
sobie, jak cały zespół występuje na wielkiej, 
leśnej scenie. Przyszły wszystkie zwierzęta. 
Wszyscy klaszczą w rytm naszych piosenek, a po 
skończonym koncercie, cała widownia woła: Bis! 
Bis! 
– Na pewno dasz sobie radę. Zresztą sam się 
przekonasz już za chwilę, bo dziś jest pierwsza 
próba – wyrwała mnie z rozmarzenia Rudaska. 
– Dziś? A kiedy dokładnie? – zapytałem, 
podekscytowany wszystkim o czym przed chwilą 
się dowiedziałem. 
– Za 15 minut, dlatego musimy iść już teraz, żeby 
się nie spóźnić – ponagliła mnie wiewiórka. 
– No to chodźmy. Nie chciałbym, żeby wszyscy na 
nas czekali. To przecież wielka sprawa taki 
zespół, no i pierwsza próba. Ciekawe, jakie 
piosenki będziemy grać i śpiewać… – te słowa wypowiadałem już w biegu, z radością podążając 
za koleżanką. Zupełnie wyleciało mi z głowy, że przecież umówiłem się z Bączkiem na 
popołudniowe zabawy. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, czym jest prawdziwa przyjaźń i jak 
postępują przyjaciele wobec siebie. Jednak już wkrótce miałem się tego dowiedzieć. Gdy 
dotarliśmy na miejsce, byli wszyscy oprócz trzech słowików, ale po chwili i one się zjawiły.  
 
 
 
Dzięcioł Dudek przywitał wszystkich przybyłych i powiedział: 

– Własny zespół muzyczny to moje wielkie marzenie. Mam nadzieję, że pomożecie mi je 
zrealizować. Próby będą się odbywać dwa razy w tygodniu w tym miejscu. Następnym razem 
przygotuję instrumenty dla muzyków i słowa piosenki dla naszej wokalistki – Rudaski. Za dwa 
miesiące pierwszy koncert. Bardzo was proszę, abyście ćwiczyli nie tylko na próbach, ale też w 
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swoich domach. Dzięki temu nasz zespół będzie grał taką muzykę, której zechce posłuchać 
każdy mieszkaniec naszej okolicy. Słuchałem tego, co mówił dzięcioł Dudek i wciąż nie mogłem 
uwierzyć, że oto ja – zwyczajny pies – należę do wspaniałego zespołu muzycznego. Już nie 
mogę się doczekać, kiedy opowiem o wszystkim Bączkowi… 
– O rany! – krzyknąłem jak oparzony, przerywając przemowę Dudka. – Muszę wracać do domu. 
Przepraszam wszystkich. Obiecuję, że punktualnie zjawię się na następnej próbie – 
wytłumaczyłem swoje niespodziewane zachowanie i pobiegłem co tchu w stronę ogrodu, 
gdzie – miałem nadzieję – wciąż czeka na mnie Bączek. 
Na szczęście brama była otwarta i mogłem szybciutko dotrzeć do ogrodu. Bączek oczywiście 
tam był, ale już z daleka dostrzegłem, że minę ma niewesołą. Powiedziałbym nawet, że bardzo 
smutną. 
– Cześć Bączek. Długo czekasz na mnie? – zapytałem mocno zdyszany. 
– Trochę – cicho i z rezygnacją w głosie odparł Bączek. 
– Już jestem, więc możemy się bawić. Co ty na to? – zapytałem, mając nadzieję, że smutna 
mina Bączka to coś chwilowego. Tak jednak nie było. Mój przyjaciel był bardzo, ale to bardzo 
smutny. 
– Gdzie byłeś tak długo? Przecież umówiliśmy się na zabawę. Przyszedłem zaraz po obiedzie, 
ale ciebie tu nie było. Pomyślałem, że może przysnąłeś na posłaniu. Pobiegłem, by to sprawdzić, 
ale ciebie tam nie było. Szukałem na piętrze i za domem. Wybiegłem za bramę, ale i tam nigdzie 
Cię nie widziałem. 
 

 
 Gdy wracałem, spotkałem naszego znajomego – gołębia Franka. Gdy zapytałem, czy wie, 
gdzie jesteś, odparł: 
– Fafik? Przed chwilą widziałem, jak biegnie w stronę lasu z wiewiórką Rudaską. 
– Do lasu? – zapytałem zdziwiony. – Po co miałby tam biec? I to w dodatku z wiewiórką, z którą 
ledwo się zna, bo dopiero niedawno pierwszy raz zjawiła się w naszym ogrodzie. 
– Nie mam pojęcia, Bączku, ale mówię, co widziałem. Mam nadzieję, że trochę pomogłem – 
odparł gołąb i gruchając, odleciał w stronę parku. 
Zacząłem sobie wyobrażać, że coś złego cię spotkało. Że wpadłeś do dołu albo spadła na ciebie 
gruba gałąź. Martwiłem się coraz bardziej. Aż płakać mi się chciało – łamiącym się głosem 
zwierzył się Bączek. 
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– Bączek, przepraszam, że nic ci nie powiedziałem – zacząłem się tłumaczyć. – Rudaska tak 
mnie zaskoczyła tym, co mi powiedziała, że zupełnie zapomniałem o naszym spotkaniu. 
Wyobraź sobie, że dzięcioł chce założyć zespół muzyczny i ja będę w nim występować. Nigdy 
nie myślałem, że coś takiego mnie spotka, a tu taka niespodziewana propozycja – dodałem w 
nadziei, że dzięki temu szybciej minie smutek małego rudzielca. 
– Przyjaciele tak nie robią – ze smutkiem w głosie i łzami w oczkach powiedział Bączek. – 
Jakbym ja się umówił i ktoś by przyszedł po mnie, to najpierw powiedziałbym o tym mojemu 
przyjacielowi. Wtedy moglibyśmy nawet razem pobiec i nie byłby sam. A nawet, jeśliby nie 
chciał nigdzie iść, to nie martwiłby się, co się ze mną stało, tak jak ja martwiłem się o ciebie. 
Po tych słowach nie bardzo wiedziałem, co powiedzieć. Było mi tak głupio, że zapomniałem o 
Bączku. Zrobiłbym wszystko, by cofnąć to, co się stało. Ale niestety czasu cofnąć się nie da i 
jedyne, co mogłem zrobić, to przeprosić przyjaciela. 
 
– Przepraszam cię Bączek. Wiesz, jak bardzo cię lubię i nie chciałem, by było ci przykro. To był 
pierwszy i ostatni raz. Obiecuję. Wybaczysz mi? – wyciągnąłem do niego łapę i czekałem na 
jego reakcję. 
 

Bączek spojrzał na mnie, potem na moją łapę i powiedział: 
– Ok. Wybaczam ci i już się nie gniewam. Przecież przyjaciele sobie wybaczają. A poza tym 
cieszą się, kiedy drugiemu z nich uda się coś zrobić albo z jakiegoś powodu jest szczęśliwy. A ty 
przecież jesteś, bo grać będziesz w zespole dzięcioła Dudka – powiedział Bączek i wyciągnął 
łapkę na znak pojednania i zgody. 
 
Od tamtego czasu nie zdarzyło się ani razu, bym zawiódł Bączka. Gdy wybieram się na próbę, 
mówię o tym Bączkowi, bo przecież on nie musi o tym pamiętać. Czasem, gdy ma czas, chodzi 
na próby ze mną. Innym razem zostaje w ogrodzie, a ja pędzę z Rudaską, by ćwiczyć kolejny 
utwór na letni koncert, który już wkrótce odbędzie się na wielkiej, leśnej polanie. 
Nauczyłem się, że o tym, co dla nas ważne, trzeba zawsze pamiętać, bo gdy się tego nie robi, 
można to łatwo stracić. Tak jak przyjaźń. Jeden raz, czy dwa, może się zdarzyć, że zapomnimy 
o przyjacielu, ale jeśli będziemy to robić częściej, to nasza przyjaźń może się skończyć. Mam 
nadzieję, że podobnie jak ja, ty również pamiętasz o tych, których bardzo lubisz. A na pewno 
nie zapominasz, by mieć czas dla swojego przyjaciela. Tak jak ja mam czas dla mojego 
przyjaciela Bączka!  
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ŻYCZENIA 

Kochane Bączki! 

Z okazji Waszego święta życzymy Wam dużo zdrowia, wspaniałych przyjaciół, spełnienia 
marzeń, miłości rodziców oraz dużo uśmiechu, bo jak powiedział kiedyś pewien znany 
nauczyciel Janusz Korczak- „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”… 

 

W prezencie od nas piosenka o „Kolorowych dzieciach”… nie mogło być inaczej, w 

końcu jesteśmy wszyscy z „Kolorowego” przedszkola        

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4

