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                                 Hej dzieci chcecie żebym wam opowiedział co mi się dziś przydarzyło? 
Tak –więc nastawcie uszy i słuchajcie bo dziś miałem szalony dzień. 
 Jak co dzień z innymi bohaterami książek staliśmy poukładani na półkach w 

domu Szymona i Dominiki. Czekaliśmy na powrót dzieci z przedszkola bo zawsze wtedy 
wybierali kilka książek, aby mama im poczytała. Ale ten dzień wyglądał zupełnie inaczej niż 
zawsze. 

W odwiedziny do naszych dzieci przyjechał kolega. Borys bo tak miał na imię 
był małym chłopcem, który był trochę psotnym małym młodzieńcem. Chłopczyk zamiast 
bawić się z dziećmi zaczął ściągać  zabawki z półek, rozrzucał klocki po pokoju. Szymon i 
Dominika byli bardzo smutni, że Borys nie szanuje ich zabawek. Ich złość sięgała szczytów, 
gdy zaczął wyrzucać książki z półek. 

Borys nie wolno tak, książki trzeba szanować.-powiedział Szymon

 I delikatnie się z nimi obchodzić. –dodała Dominika

 Dzieci zawołały mamę Borysa i opowiedziały jej cała historię. Wtedy mama 
Borysa  bardzo się zdenerwowała i powiedziała- Każda książka jest niezwykle cenna, 
opowiada o różnych przygodach , światach i osobach, do tego  pracuje nad nią wiele osób. 
Warto więc uważać na książki, żeby przetrwały one jak najdłużej i jak najwięcej dzieci mogło 
je przeczytać.

  Borysowi zrobiło się przykro przeprosił wszystkich i pojechał do domu.

  Dzieci posprzątały z pomocą mamy książki i  zabawki, wydawało się ze 
sytuacja jest już opanowana i wszystko wróciło na swoje miejsce.

Kiedy wieczorem dzieci bawiły się w pokoju usłyszały dziwny płacz. Rozejrzały
się po pokoju, ale nikogo nie było. Zaczęły rozglądać się i nasłuchiwać skąd dobiega ten 
dźwięk.

Dominiko patrz ta książka wydaje dziwne dźwięki- powiedział Szymon podając
siostrze Moje „Przygody Misia Uszatka”. 

 Dzieci powoli otworzyły Książkę i zaczęło się dziać cos dziwnego. Wszystko 
zaczęło wirować i po kilku sekundach dzieci stały obok mnie. 

O cześć Misiu ! –powiedziały i podbiegły ,żeby się ze mną przywitać, będąc 
blisko mnie zobaczyły jak stoję zasmucony.

-Co się stało Misiu ?- zapytał Szymon

Wskazałem łapką na kilka przedmiotów leżących w moim ogródku.

-Co z tymi rzeczami jest nie tak?- zapytała Dominika.

Posmutniałem i powiedział :

-Te rzeczy nie należą do mnie musiały wypaść z innych książek kiedy Borys 
wyrzucił nas z półek. Pewnie teraz inni ich szukają.

Dzieci podeszły bliżej aby przyjrzeć się tym rzeczą. Rzeczy były dziwnie 
znajome, był tam plan domu z huśtawką, biały kwiat, zestaw badacza owadów i złota piłka. 

-Hmmmm, gdzieś już te rzeczy widziałem!-powiedział Szymon. 

-Ja też.- dodała zamyślona Dominika

Podeszliśmy bliżej dzieci coraz bardziej się przyglądały, na ich twarzach widać
było skupienie i zamyślenie. Wyglądali jakby w swoich myślach przenosili się w inny czas, 
miejsce i nagle …
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Szymon podskoczył z uśmiechem na twarzy. Mam już wiem skąd  wypadł 
zestaw badacza owadów!! Przecież to nasza ulubiona książeczka Dominiko. Pamiętasz 
wygraliśmy ją w przedszkolnym konkursie na Misia.

-Tak już wiem- uśmiechnęła się Dominika.

-Misiu to z książeczki „7 Nawyków Szczęśliwego dziecka” 

Misiu już jeden przedmiot mamy. 

Chodźmy do następnego przedmiotu.

-Czekaj, czekaj czy to nie plan z Książeczki Świnka Peppa „Domek dla 
Wilków”? Pamiętasz Szymon mama nam czytała jak tata Peppy rysował plan domku dla 
Wilków.

- Tak masz rację a Peppa poprosiła o huśtawkę.- dodał Szymon 

Szczęśliwe dzieci pobiegły do kolejnego przedmiotu. Ich wzrok zatrzymał się 
na białym kwiatku. Mucha bzzz krzyknęli oboje. 

-Co ma mucha bzzz wspólnego z białym kwiatkiem?- zapytałem

-Oj Uszatku to kwiat Tuberozy z bajki „Smerfy i wielka mucha Bzz”- wyjaśniła 
Dominika 

-Smerfy kiedy zostały ugryzione przez muchę Bzz robiły się fioletowe i bardzo 
złe. Jedynym ratunkiem aby wróciły do normalności był właśnie ten kwiat.- wyjaśnił Szymon

-To już 3 przedmiot został jeszcze jeden.-powiedziała Dominika

-Mamy wszystkie przecież to złota piłka z książki o Cristiano Ronaldo- 
„Ronaldo chłopiec, który wiedział, czego chce” . To mój ulubiony piłkarz wiec jak mógłbym nie
wiedzieć.

Z radości zaczęliśmy skakać, ale po chwila znowu posmutniałem.

- Co się stało Uszatku? Przecież wiemy skąd wszystkie przedmioty są, 
wystarczy, że je teraz oddamy- powiedział Szymon

-Ale jak to zrobimy? –zapytała Dominika 

Dzieci zaczęły myslec i wtedy Szymon powiedział, że musimy wymyśleć jakieś
zaklęcie , które przeniesie nas do światów, z których pochodzą przedmioty.

-Od którego światu zaczniemy?-zastanawiał się Szymon. 

-Wiem jak lubisz piłkę nożną i Ronaldo zacznijmy od Złotej Piłki- uśmiechnęła 
się Dominika.

Szymonowi aż oczy zabłyszczały, że w końcu pozna swojego idola.

-Uszatku przenosimy się do Hiszpanii poznamy Ronaldo, najlepszego piłkarza
- cieszył się Szymon.

Wystarczy ze wymyślimy zaklęcie ,które nas przeniesie.

Dzieci się zastanawiały aż w końcu wymyśliły :

W SWIAT RONALDO PRZENIEŚ NAS KSIĄŻKO KOCHANA
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NIECH ZŁOTA PIŁKA BĘDZIE MU ODDANA.

Po tych słowach Książka zaczęła się dziwnie świecić i wszystko zaczęło 
wirować dookoła wciągając nas do środka. Kiedy wszystko się zatrzymało staliśmy na 
środku boiska.

-Gdzie my jesteśmy?- zapytałem

-Oj Uszatku to stadion Realu Madryt- Estadio Santiago Bernabéu. Tu gra 
Ronaldo a my mamy jego złotą piłkę.-wyjaśnił przejęty Szymon.

Zaczęliśmy chodzić po stadionie i szukać właściciela Złotej Piłki, widać było ze
ta wizytę Szymon strasznie przeżywa, że spełnia się go wielkie marzenie. W pewnym 
momencie zatrzymał się i stał jak w murowany .Zapytałem co się stało.

-Uszatku zobacz to on.- powiedziała Dominika chwytając brata za rękę.

- Podejdźmy bliżej- zaproponowałem 

Szymon stanął naprzeciwko swojego idola i nie mógł uwierzyć, że widzi go na 
własne oczy. Zauważył, że Ronaldo nie jest taki wesoły jak go widywał w telewizji. 

-Panie Ronaldo czy cos się stało?- Zapytał nieśmiało Szymon.

Ronaldo odwrócił się i powiedział -Nie mówcie do mnie Pan jestem Ronaldo, 
smucę się bo zgubiłem bardzo cenną dla mnie rzecz, a w ogóle kim jesteście?

- Jestem Dominika to mój brat Szymon Wielki Pana Fan i  nasz przyjaciel Miś 
Uszatek.

- Miło mi was pozna. - powiedział Ronaldo

- Więc co zgubiłeś?- zapytał Szymon

- Nie wiem jak to się stało zgubiłem swoją Złotą Piłkę, kiedy chciałem ją 
wypolerować świat zaczął się kręcić, a kiedy wszystko się zatrzymało mojej piłki już nie było- 
dodał smutno Ronaldo.

-My właśnie w tej sprawie, mamy twoją Złotą Piłkę. Kiedy nasz kolega wyrzucił
książki z naszej półki niektóre rzeczy wypadły z książek i znalazły się właśnie w ogródku 
Uszatka.-wyjaśnił nasza obecność Szymon.

Podszedł do Ronaldo ze Złotą Piłką i wręczył mu ją. Piłkarz był tak szczęśliwy 
i wdzięczny nam za oddanie jego skarbu, że aż uściskał nas. Niewiedział jak może nam się 
odwdzięczyć i zaproponował, ze pokaże nam parę swoich trików i potrenuje z nami. Nie 
mogliśmy odmówić takiej legendzie.

Czas szybko biegł, a my musieliśmy oddać jeszcze kilka innych rzeczy.

- Musimy się już zbierać- powiedziała Dominika

 A Szymon dodał teraz przenieśmy się do Peppy Dominiko wiem jak ją lubisz.

-Dziękuje –dodała Dominika

W SWIAT PEPPY PRZENIEŚ NAS KSIĄZKO KOCHANA

ZGUBA TACIE  PEPPY NIECH BĘDZIE ODDANA.

Po tych słowach Książka znowu zaczęła się dziwnie święcić i wszystko 
zaczęło wirować dookoła wciągając nas do środka.
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Kiedy świat przestał się kręcić staliśmy na środku wzgórza. Dzieci zauważyły, 
że Pan Byk ze swoja ekipą budowlaną zbierają się do odjazdu. 

Dominika spostrzegła płaczącą Peppe, podbiegła do niej i zapytała- co się 
dzieje Peppo? 

Peppa otarła łzy i zaczęła mówić- Tatuś narysował piękny dom dla Państwa 
Wilków, ale czegoś w nim brakowało, pomyślałam, że jak będą w tym domku dzieci to 
przydałaby się huśtawka i chciałam ją dorysować, zabrałam plany i w pewnym momencie….

-Świat zaczął się kręcić, a jak przestał planów nie było- dodał Szymon

-Tak, skąd wiesz?- zapytała Peppa 

- To przez naszego kolegę rozrzucił książki w naszym pokoju i twoje plany 
wylądowały w ogródku Misia Uszatka.-wyjasniła Dominika.

Peppo biegnij po swojego Tatę- powiedziałem i zacząłem szukać planów w 
plecaku. 

Tata strasznie się ucieszył, że plany się znalazły i ze Pan Byk może zacząć 
budowę.

Ekipa Pana Byka wróciła na plac budowy, a Pan Byk zapytał czy któryś z nas 
nie chce położyć pierwszej honorowej cegły.

-Uszatku idź ty –powiedziały dzieci. I tak pierwszy raz w swoim życiu 
zacząłem budowę domu.

 Ekipa Pana Byka kończyła dom, a my wybraliśmy się z Peppa i jej 
przyjaciółmi na piknik. Śmiechu i zabawy nie było końca.

Dominika bardzo się cieszyła, że może poznać Świnkę. Razem skakały w 
kałużach, jeździły na rowerach i udawały ślimaki.

Szymon i ja rozmawialiśmy z Edmundem Słoniem o dinozaurach. Szymon 
wiele  o nich wiedział, bo niedawno miał właśnie zajęcia o dinozaurach w przedszkolu.  

-Czas szybko biegnie, jest nam bardzo wesoło, ale mamy jeszcze dużo do 
zrobienia –powiedział Szymon

-Do widzenia, miło było was poznać, chodź Uszatku czas przenieś się do 
wioski Smerfów–dodała Dominika.

W SWIAT SMERFÓW PRZENIEŚ NAS KSIĄZKO KOCHANA

TUBEROZA PAPIE SMERFOWI NIECH BĘDZIE ODDANA

Po tych słowach Książka kolejny raz zaczęła się dziwnie święcić i wszystko 
zaczęło wirować dookoła wciągając nas do środka.

Kiedy świat przestał się kręcić staliśmy w środku wioski Smerfów.

-Oj jak tu kolorowo- powiedziałem, ale nie było czasu na podziwianie.

Szymon krzyknął - Szukajmy domku Papy Smerfa.

-Zobaczcie tam z jednego domku wydobywa się kolorowy dym, może tam 
znajdziemy Papę- powiedziała przejęta Dominika.
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-Chodźmy Dominiko, Uszatku tylko uważajcie na fioletowe smerfy.-ostrzegł 
nas Szymon

Dobiegliśmy do tego domku i zdążyliśmy w sama porę, gdyż Papie Smerfowi 
zabrakło już pyłku z kwiatu tuberozy, a fioletowe smerfy zaczynały atakować jego domek.

-Papo Smerfie łap –powiedziała Dominika rzucając kwiatek w stronę Papy 
Smerfa.

-A my z Uszatkiem postaramy się zablokować drzwi.-dodał Szymon 

Smerfy atakowały z każdej strony, było nam coraz ciężej odpierać ich atak i 
już mieliśmy się poddać. Gdy Pappa Smerf krzyknął- Udało się !!!Rzucił nam po dmuchawce 
z pyłkiem tuberozy i ruszyliśmy do ataku.

Na zewnątrz czekały już złe fioletowe Smerfy. 

-Zanosi się na bardzo ciężką walkę!!-zauważył Szymon.

Zaczęliśmy rozpylać pyłek , fioletowe smerfy kichały i z powrotem stawały się 
niebieskie, ale fioletowe nie dawały za wygarnął i znowu gryzły niebieskie Smerfy ,które 
ponownie stawały się fioletowe, ale w końcu nam się udało. 

Kiedy wszystkie Smerfy wróciły do swojego niebieskiego koloru Dominika 
krzyknęła- Zwycięstwo , wygraliśmy !!

Wszystkie Smerfy ogarnęła radości. Wszyscy ściskali nas i dziękowali. Papa 
Smerf oprowadził nas po wiosce, te piękne kolorowe domki, ogród Smerfetki pełen kwiatów 
robiło wrażenie. Łasuch zrobił pyszne babeczki ze smerfojagów, ale musimy oddać ostatni 
przedmiot Zestaw Odkrywcy Kudładkowi -powiedziały dzieci

W SWIAT SIEDMIU DĘBÓW PRZENIEŚ NAS KSIĄZKO KOCHANA

KUDŁATKA PACZKA NIECH BĘDZIE ODDANA

Po tych słowach Książka ponownie zaczęła się dziwnie święcić i wszystko 
zaczęło wirować dookoła wciągając nas do środka.

Kiedy świat przestał się kręcić staliśmy na środku łąki. Na łące oprócz nas był 
królik i mała myszka. Wyglądali jakby czegoś szukali, ich miny były bardzo smutne.

-Hej Raptus Hej Alu –krzyknęły dzieci 

Królik Raptus i Ala Przylepka szybko do nas przybiegli.

-Poznajcie naszego kolegę Misia Uszatek-powiedziała Dominika

-Co jesteście tacy smutni ? Gdzie Kudłatego mamy cos dla niego. –dodał 
Szymon

Królik posmutniał i powiedział:

- Kudłatek jest na mnie zły- zaczął Raptus- pożyczyłem sobie od niego zestaw
badacza owadów i przybiegłem na łąkę, aby pooglądać mrówki.

-Psyzzznaja się ty go nie pozycyłes ty go zabraleśś bezzz pozwolenia- wcisła 
po dziecięcemu Ala Przylepka

-Tak, wiem nie powinienem- Raptus dodał i posmutniał bardziej-  w pewnym 
momencie wszystko zaczęło się kręcić, a jak przestało zestaw zniknął i nie wiem co się z nim
stało. Teraz Kudłatek jest smutny i siedzi sam w grocie nie chce już się z nami bawić.
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-Raptus my ci pomożemy, biegnij po Kudłatka.-powiedziałem

Po chwili przyjaciele przyprowadzili na łąkę Kudlatka.

-Kudłatku, już się nie smuć – powiedziała Dominika a jej brat dodał- Miś 
Uszatek ma twój skarb.

Kudłatek podniósł głowę, na jego buzi pojawił się uśmiech.

-Ale jak, ale skąd? – dopytywał

-To wszystko wina naszego kolegi Borysa- zaczęła Dominika.

-On rozrzucił książki w naszym pokoju i niektóre przedmioty wylądowały u 
Uszatka w ogródku - wyjaśnił Szymon dodając- Uszatku oddaj zgubę Kudłatkowi.

Miś ze szczęścia strasznie mocno mnie uściskał. A ja cieszyłem się, że dzieci 
pomogły mi odnaleźć właściciela.

Raptus zaprosił nas na piknik. Dzieci wiedziały, że jako Miś mogę być głodny 
wiec się zgodziły.

Poszliśmy do Parku Wujka Danka. Rozłożyliśmy koc usiedliśmy, Lilka Skunks 
przyniosło pyszne truskawki ze swojego ogrodu. Dzieci zaczęły rozmawiać o przygodach 
zwierzątek z tej książki, ze zrozumiały dzięki ich przygodą , że jak się nudzą to nikt im nie 
znajdzie fajnego zajęcia jak nie znajdą go sobie same, że trzeba mieć zawsze ułożony plan 
działania i wyznaczone cele, że nie warto zostawiać spraw ważnych na później, ze nie warto 
się poddawać i wiele innych cennych lekcji.

-Mój kuzynie Uszatku opowiedz cos o sobie.-powiedział Kudłatek

Wstałem i zaśpiewałem :

Na dobranoc - dobry wieczór
miś pluszowy śpiewa Wam.
Mówią o mnie Miś Uszatek,

bo klapnięte uszko mam.

Jestem sobie mały miś, gruby miś,
znam się z dziećmi nie od dziś.

Jestem sobie mały miś, śmieszny miś,
znam się z dziećmi nie od dziś.1

 
Opowiedziałem im tez o moich przyjaciołach. 

Zajączek, to mój najlepszy przyjaciel roztrzepany i trochę zapominalski, ale 
zawsze świetnie się razem bawimy. Jest też Prosiaczek straszny łasuch, spokojny i 
przyjacielski, jego ulubionym powiedzonkiem jest: ma się rozumieć, Są też Króliczki łobuzy 
dwa, które zawsze pakują się w jakieś kłopoty.-zaśmiałem się na samo wspomnienie. Są 
jeszcze Pies Kruczek, Kot i Alina, Róża, Kajtek i oczywiście Ciocia Chrum-Chrum…-
zamyśliłem się.

Dzieci zauważyły, że posmutniałem, wtedy Dominika przypomniała sobie o 
książeczce „Klinika Pluszaków”, w której Doktor Dosia leczy zabawki. 

-Szymon, Dosia może nam pomóc.- powiedziała Dominika.

- Masz racje, więc czas na Klinikę Pluszaków.- stwierdził Szymon

1 Oryginalna piosenka z „Misia Uszatka” 

7



W SWIAT DOSI PRZENIEŚ NAS KSIĄŻKO KOCHANA

NIECH USZATKA DUSZA BĘDZIE ZBADANA

                     Po tych słowach Książka ponownie zaczęła się dziwnie święcić i wszystko 
zaczęło wirować dookoła wciągając nas do środka. Kiedy wszystko się zatrzymało staliśmy 
w klinice Dosi. Tam przywitała nas owieczka Besia.

-Witam w Klinice Pluszaków –powiedziała ,a kogo my tu mamy, co to za 
smutny Miś?-zapytała hipcia Hela.

-Dosiu masz pacjenta-krzyknęła. I wtedy w pokoju pojawiła się dziewczynka w 
stroju doktora.

-Cześć jestem Dosia, a wy jak się nazywacie?

-Jestem Szymon, to moja siostra Dominika, a tu nasz Przyjaciel Uszatek.

- Przenieśliśmy się do Ciebie, bo tylko ty możesz pomoc Uszatkowi, który coś 
nam posmutniał.- dodała Dominika 

-Chodź Uszatku teraz muszę cię zbadać -powiedziała doktor.

-Ale jakie badanie?- Zapytałem

A wtedy zaczęła śpiewać ze swoimi Pluszakami,  Dominiką i Szymonem :

A teraz w planie
Mamy badanie

Obejrzę uszy i oczy też
Sprawdzę także twój wzrost

W planie badanie
Posłucham bicia twego serca

Ruszysz stąd do zdrowia wprost

W planie badanie
Może trochę łaskotać

Aż ze śmiechu będziesz rechotać
Bo teraz w planie
Mamy badanie!2

Dosia dokładnie mnie zbadała i postawiła diagnozę : Miś jest zmęczony, miał z
wami dużo przygód i tęskni już za domem –powiedziała Doktor , zabierzcie go do domu do 
jego przyjaciół, a na pewno dobre samopoczucie mu  powróci. 

Dzieci popatrzały na mnie i powiedziały :Uszatku czas wracać.

W SWIAT MISIA USZATKA PRZENIEŚ NAS KSIĄŻKO KOCHANA

NIECH WOLNOŚĆ BĘDZIE MU ODDANA

Po tych słowach świat zaczął wirować i znaleźliśmy się w moim ogródku. A 
tam już czekali na Mnie  przyjaciele.

2 Oryginalna piosenka „ W planie badanie- Klinika Pluszaków”
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Misiu widzimy, że jesteś już szczęśliwy.- powiedziała Dominika 

-My też wraca do domu, pora snu bo jutro czas do przedszkola, i pewnie 
mama już nas szuka.-powiedział Szymon

Uściskaliśmy się, obiecaliśmy sobie jeszcze spotkanie i dzieci po słowach:

DO DOMU PRZENIEŚ NAS KSIĄŻKO KOCHANA

GDZIE CZEKA NA NAS MAMA ODDANA. 

Po tych słowach ostatni raz świat zawirował i dzieci przeniosły się do swojego 
pokoju, gdzie czekała na nich mama .

-Uszatku gdzie byłeś cały dzień cię szukamy?- dopytywał Zajączek

-Ach Zajączku byłem w Hiszpanii na boisku Estadio Santiago Bernabéu tam 
poznałem znanego piłkarza Ronaldo, w świecie Peppy, wiosce Smerfów, w Siedmiu Dębach.
Poznałem też dwójkę wspaniałych dzieci, które zabierały mnie w te podróże. Oj mówię wam, 
co to był za dzień- za ziewałem, byłem tak zmęczony , że bałem się czy dojdę do swojego 
łóżka .

-Uszatku ma się rozumieć wszystko musisz nam opowiedzieć - stwierdził 
Prosiaczek.

Dobrze Prosiaczku, ale jutro dziś jest już późno, a ja jestem zmęczony po 
podróży. Dobranoc.

 

Ale to był dzień tyle przygód, tylu nowych znajomych. Gdyby nie dzieci i  to że 
lubią czytać książki te przedmioty nie znalazły by swoich właścicieli. Nie trzeba wyjeżdżać 
daleko, aby zwiedzać, można wygodnie siedzieć na kanapie i przeżywać przygody, 
poznawać nowe światy, obyczaje i bohaterów.

Więc moje drogie Dzieci i Rodzice pamiętajcie ,że:

CZYTANIE KSIĄŻEK TO PIĘKNA SPRAWA

A PRZY TYM CUDOWNA ZABAWA

A WIĘC ŚMIAŁO MOI MILI

SIEGAJCIE PO KSIĄŻKI W KAŻDEJ CHWILI

DO CZYTANIA SIOSTRO BRACIE

PRZEZ CZYTANIE ŚWIAT ZWIEDZACIE
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