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Rzecz o współpracy
Pan Feliks od dzieciństwa jest miłośnikiem zwierząt. Postanowił spełnić
swoje marzenie i urządził dom szykując się na przyjęcie w nim nowych
przyjaciół.
Z zaprzyjaźnionym, miejscowym schroniskiem zwierząt ustalił, że przyjmuje
do adopcji podopiecznych, którzy najdłużej przebywają w schronisku. Okazało
się że do jego rodziny dołączy kot, pies, żółw i ptaszek. Był bardzo
podekscytowany, że przyjmuje pod swój dach tak liczne grono. W radości zaczął
przygotowywać dla nich miejsce. Jego dom był duży i mógł spełniać potrzeby
milusińskich. W rogu pokoju stanął drapak po sam sufit. Zaopatrzył się też w
dwie miski – na karmę i wodę. Na komodzie urządził przestronną klatkę wraz z
wyposażeniem. Psu zakupił legowisko a dla żółwia przygotował przestrzeń do
wylegiwania się na balkonie.

By móc utrzymać tak liczną gromadkę, Pan Feliks codziennie wychodził do
pracy, żegnając się ze swoimi przyjaciółmi słowami „Pamiętajcie o współpracy”.
Gdy tylko zamykały się drzwi, pies zaczynał głośno szczekać z tęsknoty za
panem. Ptaszek, ze strachu przed kotem uciekał do szczeliny w szafie i nie w
głowie było mu korzystanie z atrakcyjnej klatki. Kot, jak to kot, chodzący
własnymi drogami uznał że jest to dobra okazja na jedzenie.

Gdy tylko zbliżył się do miski okazało się jednak, że jego porcji już nie ma i
prawdopodobnie zjadł ją pies. I cóż, że mam piękny drapak, nie dość że zjedzono
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mi karmę to nie mam z kim się na nim bawić. Żółw wychylił swoją szyję i
spoglądał na stół z nadzieją, że spadnie z niego sałata. Był bardzo głodny. W
domu panował harmider. I choć dom wypełniony licznymi zwierzętami to jednak
wszyscy byli bardzo samotni i smutni.
Tak mijały dni, w smutku, samotności i niespełnionych potrzebach. Zwierzęta
nawet nie myślały o tym że mogą czas spędzać na zabawie. Gdy nastał kolejny
dzień, a drzwi ponownie zamknęły się po słowach „Pamiętajcie o współpracy”.
Kot, chcąc ubiec psa wyruszył do swojej miski. W pędzie strącił słownik języka
polskiego z półki. Wszystkie zwierzęta zebrały się nad książką, chcąc zobaczyć
co to za hałas. Książka otwarta była na stronie z hasłem „współpraca”. Pies uznał,
że odczyta definicję tego słowa., bo wydawało mu się być znajome. Współpraca
to zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, wspólne rozwiązywanie
problemów. Nagle wykrzyczał żółw: No właśnie, bo ja mam problem z tą sałatą,
jest ona tak wysoko. Nie umiem latać, jestem mały, nie umiem się wspinać a
głodny jestem. I Jeszcze ten pies, który ciągle szczeka i doprowadza mnie do bólu
głowy. Ptak odparł: mogę strącić Ci sałatę ze stołu, jednak boję się podlecieć w
obawie przed kotem.
Ale, ale ja nie jestem łownym kotem, nie poluję na ptaki. Przy mnie możesz
czuć się bezpiecznie. Biegam tylko szybko do miski, by móc zdążyć zjeść swoją
porcję. Na co poruszony pies odpowiedział. Karmę? A to twoja? Nie odróżniam
psiej od kociej. Mam propozycję, skoro jesteś ekspertem w odróżnianiu karmy.
Proszę żebyś zjadał pierwszy i zostawiał psią porcję dla mnie. A szczekanie…. To
wyraz tęsknoty za panem, nie znalazłem dotychczas innego sposobu. Wtenczas
kot zaczął ocierać się przyjaźnie o psa i mruczeć… Współpraca… Współpraca….
To chyba o to chodzi. Pies poczuł się niezwykle miło i zaprosił do wspólnej
zabawy. Ptak nadleciał nad stół strącił żółwiowi sałatę i dołączył do figli z kotem
i psem. Żółw poczuł się najedzony i ustąpił mu ból głowy.

Ten dzień był przełomowy. Ptak zasnął na drapaku kota. Żółw beztrosko
wylegiwał się na balkonie. A pies z kotem na zmianę tulili się i bawili radośnie.
Kiedy nadeszła godzina powrotu Pana Feliksa z pracy i pojawił się w drzwiach,
wszystkie zwierzęta ochoczo się do niego przytuliły, pan Feliksa westchnął z
radością: Nareszcie wiecie o czym mówiłem, a już zaczynałem się martwić,
kocham Was moi przyjaciele.
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Audycja
W przedszkolu dziś wielkie poruszenie. Dzieci z grupy Truskawek zostały
zaproszone na wizytę do rozgłośni radiowej. Gdy tylko usłyszały o audycji
przepełniła ich radość. Niecierpliwie oczekiwały na wyjście. Tematem spotkania
miały być wakacyjne przygody. Tomek był bardzo poruszony, bo chciał
opowiedzieć przygodę z wakacji u babci. Co prawda grupa słyszała już o niej, bo
wielokrotnie ją wspominał. Zgodnie uznali, że to najśmieszniejsza z ich
przedszkolnych historii i doskonale nadaje się do audycji.
Brzmiała ona tak: Kiedy Tomek z rodzicami był na wyjeździe u babci nad
rzeką, bawił się w żabkę i przeskakiwał z kamienia na kamień. W tym czasie tata
tuż obok łowił ryby a mama czytając książkę, co raz spoglądała na zabawę
Tomka. Nagle niespodziewanie Tomek poślizgnął się w swoich sandałkach na
kamieniu i wpadł do lodowatej wody, płosząc przy tym wszystkie ryby. Tata
natychmiast odrzucił wędkę i rzucił się na pomoc synowi. Nie zauważając przy
tym, że zaplątuję się właśnie w nią.
Z brzegu, w pośpiechu wbiegła do wody również mama, mocząc przy tym swoją
jedwabną suknię. Mimo, że woda była bardzo płytka, wszyscy zmoczyli się od
stóp do głów. Uciekli do domu, grzejąc się przy babcinymi kominku, rozplątując
tatę z wędki, śmiali się z tego zabawnego zajścia. Tomek uparcie przy tym
twierdził, że to wszystko wina piejącego koguta. Bo przy jego umiejętnościach
upadek był niemożliwy.

Tomek czuł na sobie spojrzenia całej grupy, pani i prowadzącego audycję.
Wszyscy czekali aż zacznie mówić. Nagle głos zabrała Halinka: Tomek byłeś z
rodzicami u babci, bawiłeś się nad strumieniem, pamiętasz? Tak byłeś u babci
powiedziały głośno dzieci. Dzięki tym słowom Tomek oprzytomniał i zaczął
najpierw nieśmiało przypominać historię i o niej opowiadać. W chwilach gdy się
wahał z pomocą przychodzili pozostali koledzy i koleżanki przypominając co się
dalej wydarzało. Z czasem szło mu coraz lepiej a na koniec został nagrodzony
brawami.

Chłopiec tyle razy powtarzał kolegom tą historię,
że chciałby też ją przedstawić w radio. Nadszedł czas emisji.
W studio prowadzący przywitał panią wraz z grupą
i chwilę z nią porozmawiał. Nadszedł czas do dzielenia się
swoimi wakacyjnymi przygodami. Pani powiedziała:
„Tomek przygotował dla nas niezwykłą opowieść” . W jednym
momencie Tomek poczuł pustkę w głowie. Nie wiedział co się
z nim dzieje i gdzie się znajduje zapomniał o wszystkim.
Czuł że chciał wybiec ze studia ale nogi zrobiły się ciężkie
i odmówiły mu posłuszeństwa.
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Na dywanie
Wakacje dobiegają końca. Czas wrócić do swoich grup w przedszkolu. W
Biedronkach od rana wielkie poruszenie. Dzieci zbierają się w szatni i oczekują
na wejście do sali. Pani Lucynka z radością wita wszystkich i zaprasza do środka.
Grześ przekraczając próg Sali, nie mówiąc ani słowa, poczerwieniał i położył się
w rogu dywanu. Pozostałe dzieci usiadły do kręgu. Pani Lucynka zapytała: Czy
zauważyłyście dzisiaj jakąś zmianę w naszym przedszkolu? Taaaaak. Stasiu ma
nową kurtkę, a Halinka ścięła włosy. Dzieci zaczęły wymieniać, przekrzykując
się przy tym. Pani Lucynka dopytała, a co zauważyliście innego w Sali? Na co
Jasiek odpowiedział: No, jest inny dywan. Ma inny kolor i jakby czegoś w nim
brakowało. No właśnie krzyknął Franek, nie ma na nim tych dużych kwiatów.
Tak, zgadza się. Jesteście bardzo spostrzegawczy odparła pani. A jakie w życiu
możemy mieć jeszcze zmiany? Na co Agatka: proszę pani a my się teraz
przeprowadziliśmy do większego mieszkania i to chyba tez jest zmiana. A jak
moja mama zmieniła pracę to tez się liczy? Zapytał Wojtek. A właśnie przecież
codziennie zmieniają się dni odparła Maja. I ubrania! Tak, to wszystko o czym
mówicie to są zmiany. A czy każda zmiana nam się podoba? Agatka powiedziała
że nie, bo jak zmieniła mieszkanie to musi jeździć do swoich koleżanek a
wcześniej mieszkały obok. Zgadza się, nie każda zmiana nam się podoba. I co
możemy wtedy czuć? No ja cieszyłam się że będę mieć nowy pokój, a potem było
mi smutno bez wcześniejszych koleżanek a raz nawet się przez to zezłościłam, bo
nie miałam się z kim bawić. I co wtedy zrobiłaś Agatko? No ja powiedziałam o
tym rodzicom, bo mama mówiła że trzeba mówić jak się czuje. I wtedy okazało
się, że zaprosiłyśmy koleżanki na sobotę na wspólną zabawę. I wtedy pierwszy
raz pojechałam z mamą po koleżanki autobusem! Ale to było fajne!.

Chłopiec kiwnął stanowczo głową że nie. Dziękuję Agatko za pytanie, jak
widzisz nie każdy potrzebuje w smutku przytulenia, więc warto najpierw zapytać.
Co jeszcze możemy zrobić? Ja wiem! Odparł Maciek, możemy przecież
narysować takie same kwiaty na tym dywanie!
Na co pani powiedziała, kochani na dywanie nie możemy rysować ale mam
inny pomysł. Weźmiemy duży karton i na nim stworzymy nowe kwiaty. Co wy na
to? Na Grzesia twarzy pojawił się lekki uśmiech. W jego oczach widać było
zainteresowanie. A czy ja mógłbym zacząć te rysowanie?
No pewnie odparła grupa ale my też jak coś chcemy rysować. Dobra ja zacznę
wy skończycie. I co wtedy z tą planszą zrobimy? Na co pani odpowiedziała
Grzesiu uczymy się komunikować swoje potrzeby. Plansza będzie stała przy
szafce. Jeśli Ty lub któreś z dzieci będzie miało ochotę na zabawę na niej to mi
zgłosicie i podczas spontanicznej zabawy z niej skorzystacie. Ale super –
krzyknęły zgodnie dzieci.

Ja nie lubię jesieni – powiedział Rafał, bo jest dużo deszczu. A ja lubię jesień
bo zbieram kasztany – powiedział Maciek. Słyszycie? Każdy z nas inaczej
reaguje na zmiany. I czasami ta sama niby zmiana a wywołuje w nas różne emocje
podsumowała pani. A jak możemy radzić sobie, kiedy zmiana nie do końca nam
się podoba? No ja już mówiłam powiedziała Agatka co ja zrobiłam ze swoją
zmianą. Tak Agatko przede wszystkim możemy o niej powiedzieć – co nam się w
niej nie podoba i co czujemy. W tej samej chwili z końca dywanu odezwał się
Grześ - no…. bo ja tęsknię za tymi kwiatami ze starego dywanu. Tak bardzo
lubiłem jeździć po nich samochodami i wyobrażałem sobie, że to tor wyścigowy.
A teraz go nie ma. I nie chcę tego durnego nowego dywanu! Grzesiu czy ty się
teraz złościsz? Zapytała Pani? Tak złoszczę się i jest mi smutno. Moi drodzy, co
możemy zrobić żeby Grześ poczuł się lepiej? Ja bym chciała przytulić Grzesia
powiedziała Agatka. Agatko najpierw zapytaj czy Grześ ma na to ochotę?
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Łąkowanie
Okres letni to czas wytężonej pracy wielu owadów, w tym motyli. Motyl
Bazyli to najmłodszy z rodzeństwa Rusałek. Jego czułka i tułów są koloru
brązowego, a rozłożyste skrzydła są pomarańczowe, nakrapiane okami
przypominającymi pawie pióra.
Pewnego dnia, tuż o poranku, wiedząc, że czeka go intensywny wysiłek
wyleciał na pobliską łąkę.
Z początku przeraził się ilością kwiatów, które musi odwiedzić. Pracę
postanowił więc rozdzielić na części. Zaczął od różowych jeżówek. Przykuły
jego uwagę swoim pięknym kolorem, wyróżniającym się na tle innych kwiatów.
Zachwycał się nimi przez dłuższą chwilę słysząc przy tym jak delikatnie
poruszają swoimi płatkami na wietrze. Zbliżył się nieco do nich, skuszony ich
delikatnym zapachem porannej wilgoci. Kiedy usiadł na jednym z nich, na jego
czułka spadła kropla rosy, która go orzeźwiła i zachęciła do skosztowana nektaru.
Po spróbowaniu go poczuł smak, który przypominał mu wakacje u babci i
wspólne łąkowanie. Rozkoszował się tym jeszcze przez chwilę, a gdy podniósł
wzrok, jego oczom ukazały się chabry. Kwiaty te nieco różniły się od jeżówek,
miały intensywniejszy kolor fioletu i charakteryzowały się wyraźniejszym
smakiem. Lubił na nich przesiadywać, bo ich cienkie płatki łaskotały go w
brzuszek. Po chabrach przyszedł czas na inne kwiaty i zioła. By wzbogacić swoje
walory smakowe Bazyli udał się na tymianek, pamiętając słowa mamy, że to
bardzo zdrowe zioło. Kiedy dotarł na miejsce spotkał tam swoich przyjaciół z
którymi rozmawiał o ulubionych smakach tego lata. Zanim się obejrzał było już
południe i czuł znużenie i zmęczenie ciągłymi zbiorami. Przycupnął na mchu pod
liściem chrzanu uznając to za wygodne i spokojne miejsce na odpoczynek.
Zmęczone pracą skrzydła rozluźnił i oparł o poszycie mchu, czułka spięte do
tej pory powoli rozluźniał. Ich czujność nie była już tak wyraźnie potrzebna.
Wziął trzy głębokie oddechy, zamknął oczy i w skupieniu rozmyślał jak to
wspaniale, że jestem motylem. Codziennie mogę patrzeć na piękno przyrody,
rozkoszować się smakiem kwiatów i ziół. Dzięki mnie i one mogą się rozwijać,
rosnąć i kwitnąć. Służymy sobie nawzajem. Ludzie też nas doceniają i podziwiają
za gracje i piękno. Kontynuując odpoczynek, w dali usłyszał marsz mrówek.
Rytm ich małych stópek wprowadzał go w stan uśpienia i sprzyjał
wypoczynkowi. Na skrzydełkach czuł lekki powiew wiatru, który przywoływał
mu zapachu łąki i otulał go ciepłem. Tuląc się do mchu, czuł jego miękkość i
lekki, leśny zapach. Kiedy zasnął, śniły mu się nowe, chabrowe łąki, ogródki
zielne i słoneczne sady owocowe.
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Czuł się niezwykle przyjemnie i z więcznością dla natury doświadczał
relaksu. Kiedy śnił w najlepsze, zbudziły go szmery rozmów przelatujących obok
gzów. Wstał bardzo powoli i rozejrzał się dookoła. Rozpostarł skrzydła, wytężył
czułki. Poczuł delikatne pragnienie, więc udał się na strumień zasmakować kropli
wody. Czas wracać do pracy – pomyślał. Dzięki drzemce jestem teraz w pełni sił
i gotowy na dalszą pracę i doświadczenia. Ruszam w łąki, na mnie już czas.
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