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Co kryjĐ stare ksiĐεki? 
 
Mimo spotkania z czarnym 
kotem wycieczka tarnowskiej 
klasy IV B do Rogowa się 
udała. 
 
Kocur czekał w przypałaco-
wym parku. – Grzał się na 
ławce, łasił się do nas, głas-
kaliśmy go wszyscy, ale w 
pewnym momencie uciekł – 
relacjonowała Patrycja, której 
czarny kot nie przestraszył. –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie wierzymy w zabobony 
związane z czarnymi kotami. 
Przecież one są takie fajne!  
 
Głównym elementem wizyty 
w Rogowie powinien być 
oczywiście pałac. Tak się 
oczywiście stało, ale dzieci 
obejrzały zabytek głównie z 
zewnątrz. Bardziej ciekawy 
wydał się im stary, zadbany 
park. 
 
- Urządzono go podobno w 
stylu angielskim – mówił 
Mateusz wskazując, że takie 
ogrody wyglądają trochę  tak, 
jakby rosły naturalnie. Uwagę 

chłopca zwrócił szczególnie 
wielki platan. – To bardzo 
rzadkie drzewo. Choć innych 
było tam znacznie więcej, ale 
platan był naprawdę wyjątko-
wy  - wskazywał. 
 
Pałac nie wydał się zwiedzają-
cym szczególnie ciekawy. – 
Ma cztery rogi, wieżę… - mó-
wili. Wielkie zainteresowanie 
wzbudziły jednak stare książ-
ki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Były chyba  ze starożytności 
– żartowali wycieczkowicze 
zastanawiając się, czy w 
środku znajdą papirusy. Nie 
znaleźli, bo do ksiąg nie 
zajrzeli.  
- Są zbyt stare i zbyt kosz-
towne, aby wszyscy mogli do 
nich zaglądać – wyjaśnili 
wskazując jednak na prze-
piękną oprawę tomów. 
- Są brązowe  od koloru starej 
skóry. To dzięki niej przetr-
wały tyle lat – wskazali. – 
Nasze książki nie pewno nie 
przetrwają nawet połowy tego, 
co te tomiska.         
                       Klasa IV B 

 

Podczas zajĹč maluchy z tar-
nowskiego przedszkola słucha-
ły m.in. „Ptasiego radia”. 
„Halo, halo! Tutaj ptasie radio 

w brzozowym gaju, 
Nadajemy audycję z ptasiego 

kraju. 
Proszę, niech każdy nastawi 

aparat, 
Bo sfrunęły się ptaszki dla 

odbycia narad”. 
Tymi słowami zaczyna się naj-
słynniejszy chyba wiersz Ju-
liana Tuwima, który jest dos-
konałym przykładem dźwięko-
naśladownictwa i znakomitą 
okazją do ćwiczenia mówie-
nia. 
 
- Kiedy mówi się to szybko, to 
jakby się śpiewało! – dziwiły 
się dzieci, które przy tej okazji 
dowiedziały się, jak można coś 
mówić… nie mówiąc. W do-
datku w różnych językach, bo 
wróble ćwierkają wszędzie tak 
samo, prawda? 
- Psssssst! – oznacza, że trzeba 
być cicho  - wyjaśniały. – Kie-
dy jesteśmy niegrzeczni pani w 
przedszkolu częściej jednak 
klaszcze w dłonie. My od razu 
wiemy, o co chodzi. 
Ulubiony kolor dziewczynek 
to różowy, chłopcy często 
ubierani są na niebiesko. Tak 
samo było na spotkaniu. 
Dlaczego? 
- Różowy jest niefajny! – 

krzywili się chłopcy wyjaś-
niając tym samym, dlaczego 
nie chodzą w różowych swet-
rach.  
 
- Czerwony kolor często oz-
nacza niebezpieczeństwo – 
tłumaczyły dzieci podając jako 
przykład uliczną sygnaliza-
cję.  Najbardziej znanym wy-
jątkiem od zasady, że czerwień 
oznacza coś niedobrego są 
oznaczające miłość czerwone 
róże i Czerwony Kapturek. 
- To nasz ulubiona bajka! – 
krzyczały dzieci dowiadując 
się przy okazji, że czerwona 
płachta czasami przyciąga, 
czasami odstrasza. 
- Byk będzie ją atakował, wilki 
z kolei się jej boją – wyjaśniły. 
Wiele z omówionych znaków 
ma charakter międzynarodo-
wy: policjant na skrzyżowaniu 
kieruje ruchem rąk, pan z 
chorągiewkami na lotnisku 
pokazuje to samo w Warsza-
wie i Nowym Jorku. W więk-
szości języków mama i tata 
brzmią podobnie. Dlaczego? 
- Ma-ma, ta-ta czy ba-ba to 
pierwsze słowa, jakie wyma-
wiają malutkie dzieci – tłu-
maczyły. – To, które będzie 
pierwsze nie ma znaczenia. 
Przecież niemowlak nie wie 
jeszcze, co one oznaczają 
dlatego rodzice nie powinni się 
kłócić o to, co było pierwsze. 
 

Przedszkolaki lubią wiersze i bajki

Co kryją stare książki?


