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Ulewa, czyli… bardzo mokra bajka
Poszła na spacer królewna Julka,
króla Józefa królewska córka.
Nagle kap! z góry… Oj, biedna Julka!
Kap, kap, kap… Pada! Zmoknie biedulka!
Leje jak z cebra! Ale pogoda!
Wokół strugami plusk! pluska woda!
Julka do zamku wpada z ogródka.
Do króla woła, mokra calutka:
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– A psik! Wyglądam jak zmokła kura!
O! Mokry kaptur, buty, fryzura…
– Oj, Julko, Julko! Ciągle się stroisz,
a parasolka w pokoju stoi…
Córko! Gdy leje albo gdy pada,
to noś parasol. To dobra rada!
I król przysłowie głośno wygłosił:
– Nawet królewna parasol nosi!
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Samotna łyżka 
– Czuję się taka samotna! – żaliła się pewna łyżka z ciemnego 
zakamarka wielkiego domu.
– Ale jak to? Dlaczego? – dziwiły się inne łyżki. –  
Przecież nas jest bardzo dużo! Każda ma przynajmniej 
pięć sióstr do zupy, sześć kuzynek do herbaty, sześć 
kuzyneczek do kawy, nie mówiąc o ciotce chochli 
i naszej dalekiej kuzynce do sosów. Zawsze mamy  
sobie coś do powiedzenia – i w kuchennej 
szufladzie, i w zmywarce, i w jadalni. Kiedy 
spotkamy się przy stole, pobrzękiwaniom 
i popluskiwaniom nie ma końca.  

6



Kuzyni noże to inna sprawa, bo oni 
bywają dość ostrzy i można ich nie lubić, 
ale też zawsze nam towarzyszą. A są 
przecież jeszcze widelce i widelczyki! 
W tak wielkiej rodzinie trudno mówić 
o samotności.
– A jednak jestem bardzo 
samotna – powiedziała  
ze smutkiem łyżka. –  

Wy macie dobrze. Jesteście razem, a mnie nikt nigdy nie 
zaprasza ani do stołu, ani choćby do jadalni! Zawsze, nawet 
w czasie największych uroczystości, tkwię samotnie 
w przedpokoju.
Ciekawe, czy domyślasz się, co to była za łyżka?
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Harce w zmywarce
Nóż, łyżeczka i widelec
Umówiły się na harce:
– Dziś wieczorem, po kolacji,
Pochlapiemy się w zmywarce!

To podsłuchał mały lejek
I naskarżył wyciskarce:
– Nóż, łyżeczka i widelec
Chcą się zmywać! Przekaż tarce!

Równie szybko wieść dotarła
Do sosjerki na suszarce:
– Co te sztućce sobie myślą?
Lepiej pójdę i je skarcę.

8



Za sosjerką poszły dzbanki,
Filiżanki oraz garnce.
Tylko stare pojemniki
Pozostały w zamrażarce.

Gdy się wszyscy zgromadzili…
Zatrzaśnięto drzwi w zmywarce!
– Zdrada! Zdrada! – krzyknął kubek.
– Ktoś wygadał się kucharce!
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Kredka Fioletka
Kredka Fioletka szlocha w piórniku:
– Mój biedny rysik! Już po rysiku! Co za nieszczęście! 
Strasznie się czuję. Nie chcę być kredką, co nie rysuje!  
Żegnaj, piórniczku! Życz mi odwagi! Julce nie trzeba  
kredki łamagi!
Poszła Fioletka. Idzie bez słowa. Wokół noc piękna – noc 
fioletowa. Sklepy, wieżowce, wszystko na świecie – w świetle 
neonów i we fiolecie…
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– Chyba się zdrzemnę, jestem już śpiąca! Noc taka długa...  
Nie widać końca…
Kredka zasnęła tuż obok szkoły. Rano ją zbudził... okrzyk 
wesoły: 
– Moja Fioletka! Moja biedulka! Co ty tu robisz? – dziwi się 
Julka. – Czyżbyś uciekła? Przestań się chować! Gdy cię 
naostrzę, będziesz jak nowa!
Kredka Fioletka – choć taka mała – cała ze wstydu... 
poczerwieniała!
– Koniec mych zmartwień! Koniec wędrówki! Przecież  
na świecie są TEMPERÓWKI!
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Wyjątkowa moneta
Była sobie pewna moneta pięćdziesięciogroszowa, zupełnie 
zwykła. Można było za nią kupić dokładnie tyle samo, co za 
każdą inną monetę pięćdziesięciogroszową. Z jakiegoś jednak 
powodu ta akurat moneta uważała, że jest wyjątkowa.
– Ja tylko wyglądam na zwykłe pięćdziesiąt groszy – mówiła 
wszystkim dookoła. – Tak naprawdę jestem monetą 
siedmiozłotową, tylko w przebraniu.
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Powtarzała to wszędzie, gdzie trafiła: w każdej  
sklepowej kasie, w każdej damskiej portmonetce  
i w każdej męskiej kieszeni. Bardzo chciała, żeby ktoś  
za nią kupił coś wartego siedem złotych. Oczywiście nikt  
jej nie wierzył i ciągle kupowano za nią tyle, ile była warta, 
czyli coś za pięćdziesiąt groszy.
Aż pewnego razu, w pewnym sklepie ktoś jej wreszcie 
uwierzył. 
I co? I odłożył ją na bok.
– Słuchajcie – powiedział głośno. – Tu jest fałszywa moneta, 
nie używajcie jej. Bo nie ma przecież monet siedmiozłotowych!
Chyba jednak nie warto udawać czegoś, czym się nie jest.
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Góra lodowa
Pewnej grudniowej nocy w mieście pojawiła się góra lodowa. 
Sunęła wolno główną ulicą, zostawiając za sobą ślad na śniegu. 
Była wysoka na trzy piętra i szeroka na dwa pasy ruchu.  
Mimo to nikt jej nie zauważył. 
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Kiedy mijała zoo, foki i białe niedźwiedzie akurat spały. 
Kiedy mijała Zamek Królewski, strażnicy chronili się przed 
zimnem w stróżówce.
Kiedy mijała restaurację, ostatni gość akurat wyszedł  
do toalety, a kelner polerował szklanki.
Prawdę mówiąc, w calutkim mieście tylko jedna osoba 
zauważyła górę lodową. Był to chłopiec stojący w oknie 
swojego pokoju. Nie mógł zasnąć, więc z ciekawością patrzył, 
jak góra przesuwa się przez miasto. Przewracała znaki 
drogowe i przestawiała kosze na śmieci. Kiedy mijała jego 
okno, pomyślał:
– To zabawne! Gdybym teraz skoczył w dół, to wylądowałbym 
na górze!
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Nowe przysłowie
Oto najprawdziwsza bajka na świecie, wyczytałem ją 
w Internecie.
W pewnym mieście do sądu wezwano kota. Miał zeznawać jako 
świadek w sprawie bójki między wróblami. Podobno widział całe 
zdarzenie, gdy kupował śmietanę na pobliskim bazarku.
Kot specjalnie przed rozprawą umył futro, nabłyszczył wąsy 
żelem, a pazury podpiłował pilnikiem. Do sądu udał się piechotą, 
gdyż nie miał pieniędzy na taksówkę. Na szczęście mieszkał 
niedaleko, więc w sali rozpraw stawił się na czas.
Sędzia przygotował wiele pytań, na które kot miał odpowiedzieć: 
Kto zaczął? Kto komu ukradł okruch bułki? Kto kogo pierwszy 
dziobnął? 
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Niestety, na widok kota wszystkie pokłócone wróble uciekły 
przez okno. Rozprawę trzeba było przełożyć, a kota odesłać  
do domu. Jednak jego obecność w sądzie nie poszła na marne. 
W wyniku tego zdarzenia powstało bowiem nowe przysłowie, 
które brzmi: „Taki z kota świadek, jak z wróbla obiadek”. 
Ciekawe, czy już stało się znane.
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Po spacerze wyglądała jak 
zmokła kura.

O kim lub o czym mowa?

TAK czy NIE? 

Była bardzo smutna i bardzo 
samotna.

Była fioletowa i bardzo 
nieszczęśliwa.

Była wysoka na trzy piętra 
i szeroka na dwa pasy ruchu.

Chciała skarcić sztućce.

Królewna Julka wzięła na spacer parasol.

Łyżka do butów tkwiła samotnie 
w przedpokoju. 

Kredka Fioletka poszła w świat, 
bo czuła się niepotrzebna.

Góra lodowa przewracała latarnie 
i przestawiała kosze na śmieci.

Pewien pies miał zeznawać w sądzie 
jako świadek w sprawie bójki między 
wróblami.
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Łyżka do butów tkwiła samotnie 
w przedpokoju. 

Kredka Fioletka poszła w świat, 
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i przestawiała kosze na śmieci.

Pewien pies miał zeznawać w sądzie 
jako świadek w sprawie bójki między 
wróblami.



Kto to powiedział?

Wy macie dobrze. Jesteście  
razem, a mnie nikt nigdy nie  
zaprasza ani do stołu,  
ani choćby do jadalni!

Koniec mych zmartwień!  
Koniec wędrówki!  
Przecież na świecie są TEMPERÓWKI!

To zabawne! Gdybym  
teraz skoczył w dół,  
to wylądowałbym na górze!

Dziś wieczorem, po kolacji,
Pochlapiemy się w zmywarce!

Nawet królewna 
parasol nosi!



Pomysłowy ślimak
Pewien ślimak uwielbiał wyścigi. Oglądał wszystkie 
sprawozdania sportowe: wyścigi Formuły 1 i rajdy 
samochodów terenowych, wyścigi rowerowe i motocyklowe, 
biegi na przełaj i przez płotki, spływy kajakowe i regaty 
ogromnych żaglowców. Znał na pamięć nazwiska 
najwybitniejszych biegaczy i kierowców rajdowych. 
Rozpoznawał na zdjęciach mistrzów olimpijskich i modele 
najszybszych samochodów. Nie przechwalał się tą wiedzą,  
ale był z niej dumny. Miał jednak pewien żal.
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– Jak to jest – myślał sobie – że choć istnieje tyle rozmaitych 
rodzajów wyścigów, to w żadnym z nich nie biorą udziału 
ślimaki? Konie, psy, a nawet żółwie mają swoje wyścigi, a my 
nie! – skarżył się.
Uważał to za niesprawiedliwe, choć oczywiście wiedział, 
dlaczego tak się dzieje: każdy ślimak jest powolny jak…  
no właśnie – ślimak. I to podsunęło mu pewien pomysł! 
Wymyślił wyścigi, w których wygrywa ten, kto dotrze na metę 
ostatni. 
Ślimaki są w tej dyscyplinie bezkonkurencyjne!
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Z powrotem w domu
Stonoga postawiła walizki w pokoju.
– No i jestem z powrotem w domu! Oj, ten lot samolotem to 
istna tortura! W dodatku taki długi lot. Afryka jest jednak 
daleko… To prawda, Egipt to ładny kraj. I tyle tam atrakcji: 
piramidy, mumie, krokodyle, wielbłądy, palmy, papirusy, 
piasek… Spacerowałam całkiem sporo! No, ale miałam 
wygodne buty. A dobre buty to dla stonogi podstawa.
Stonoga rozpakowała walizki, uprasowała to i owo 
i powkładała do szafy.
– Ta szafa jest idealna! Prosta i funkcjonalna. Te w Afryce 
były fatalne. Ale wiadomo, szafa w domu jest rozplanowana 
najlepiej!
Stonoga poukładała setkami skarpetki, zapastowała buty 
i postawiła je, jeden obok drugiego, z obu stron komody – 
z jednej strony lewe, a z drugiej prawe.
– W Afryce było za mało miejsca na buty. Układałam je jeden 
na drugim… Makabra! A to miejsce jest idealne.
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Stonoga podreptała do drugiego pokoju i zrobiła sobie kakao.
– Wyborne kakao! Po prostu idealne! Ale wiadomo, w domu 
smakuje najlepiej!
 Stonoga pootwierała okna i podlała stokrotki. A potem 
oznajmiła:
– Tak, moje stokrotki! W Afryce było miło, ale w domu jest 
najlepiej!
– Wiemy, wiemy – odparły stokrotki.
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Mucha Uparciucha
Były sobie trzy muchy. Mieszkały w oborze i nazywały się 
Mucha Uparciucha, Mucha Śmierdziucha i Mucha Świntucha. 
Wieczorami przysiadały na belce pod sufitem i przechwalały się 
swoimi osiągnięciami. 
– Ale miałam dzisiaj przygodę! – powiedziała raz Mucha 
Uparciucha. – Leciałam w kierunku pastwiska, kiedy tuż obok 
mnie śmignęła srebrna krowa!
– Co ty gadasz?! – zawołały pozostałe muchy. – Nie ma 
srebrnych krów!
– A właśnie, że są! – twierdziła Uparciucha. – W dodatku ta 
krowa warczała, a spod ogona wylatywał jej dym!
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– Tego już za wiele! – zaprotestowały muchy. – 
Widziałyśmy mnóstwo krów i żadnej nie wylatywał 
dym spod ogona!
– Słuchajcie dalej! – ciągnęła Mucha Uparciucha. – 
Usiadłam na tej krowie i mocno ją ugryzłam. Wtedy 
ona zaczęła trąbić i migać pomarańczowymi 
światełkami! A jak jej się kółka kręciły!
– Może to w ogóle nie była krowa? – przerwała jej 
Mucha Śmierdziucha. 
– Też tak pomyślałam – przyznała Mucha 
Uparciucha. – Ale co innego by to mogło być?
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Sięgnij po inne książki z tej serii!

„Zabawa z…” to nowa seria, która…

• zamienia naukę w przygodę
• wciąga dzieci do wartościowej zabawy
• uczy samodzielnego pokonywania trudności
• pozwala na bieżąco cieszyć się postępami
• nagradza zaangażowanie dziecka
• daje poczucie sukcesu i motywuje do dalszej pracy 

Więcej ciekawych publikacji 
na www.nowaera.pl

     

               na stronie internetowej sklep.nowaera.pl

 poprzez infolinię, dzwoniąc pod numer 
 801 88 10 10 lub 58 721 48 00 (w godz. 8–19)

 poprzez przedstawicieli oświatowych  
 wydawnictwa Nowa Era

Zamawiaj tak, jak Ci wygodnie




