
Zapraszamy 
do przeczytania

optymistycznych bajek i wierszy
napisanych przez 

Małych Optymistów i ich Rodziców
z okazji X Święta Optymizmu.



Ala Żuchowska i Rodzice
Grupa Śmiecholudki

„Wyścig zwierzęcy”
 
Obudziłam się rano i pomyślałam: „Dlaczego muszę wstawać?!”. Bolała mnie głowa. Nagle
weszła Mama i powiedziała: „To będzie wspaniały dzień moje Lwiątko. Na pewno wygrasz               
w Zwierzęcym Wyścigu Dzieci Zwierząt. Twój Tata, dzielny Lew, zawsze wygrywał                             
w tym wyścigu”.
Poczułam, że boję się jeszcze bardziej. Nie chciałam zawieść rodziny, ale nigdy nie lubiłam
rywalizacji. Ledwo udało mi się zjeść śniadanie. Kiedy stanęłam na linii startu, zobaczyłam
całą moją rodzinę, przyjaciół i innych zawodników: szybką antylopę, zwinnego szympansa,
długonogą żyrafę i geparda – zwycięzcę poprzedniego wyścigu. Chciało mi się płakać.
Nagle na mojej głowie usiadła Kolorka – papuga, moja najlepsza przyjaciółka.                 
 Zaskrzeczała: „Pamiętaj, bieganie jest jak latanie, to sama przyjemność. Zapomnij o innych   
i poczuj się jak wiatr”.
Wystartowaliśmy. Początkowo biegłam na przodzie, ale nie zauważyłam dołka, potknęłam
się i upadłam. Wszyscy mnie minęli. Teraz łzy leciały mi z oczu jedna za drugą. Myślałam:                    
„Na pewno będę ostatnia, do niczego się nie nadaję, będę najgorszą królową”. Poczułam,             
że coś mnie uderza w czoło. To był dziób Kolorki. Zaskrzeczała mi prosto do ucha:               
„Upadłaś, wstań, popraw koronę i ZASUWAJ!”.
Szybko stanęłam na cztery łapy. Nagle zawiał wiatr i popchnął mnie w plecy.                                
Nie miałam nic do stracenia. Zaczęłam biec, nie pamiętałam o innych zawodnikach. Łapy
mnie niosły, wiatr popychał, drzewa i krzewy zostawały w tyle. Było po prostu wspaniale.                  
Nagle usłyszałam brawa. Okazało się, że wbiegłam na metę, co prawda za gepardem                   
i żyrafą, ale stanęłam na podium. Nie to jednak było najistotniejsze. Najważniejsze było to,                      
że pokochałam bieganie i nauczyłam się, że nie wolno się poddawać.                                   
 Trzeba poprawić koronę i zasuwać.



Natan Kaniewski i Rodzice
Grupa Śpiewające Brzdące

„Pokonamy wirusa”

Posłuchajcie opowieści,
która w głowie się nie mieści.
Z bardzo dalekiej krainy
przybył do nas groźny wirus
i mówi, że w odwiedziny.
Dorośli się bardzo bali
i wszystko pozamykali.
W końcu przyszła taka pora,
że zamknęli i przedszkola.
Sytuacja nieciekawa…
A gdzie figle i zabawa?
Dzieci miały tego dość!
„To jest nieproszony gość.
Zróbmy jakiegoś psikusa
i przegońmy stąd wirusa.
Ta kreatura przebrzydła
podobno boi się mydła”.
Od tej chwili wszystkie dzieci
dokładnie myły swe rączki,
a wirus tak się osłabił,
że biedny dostał gorączki.
Choć groźny był i uparty
pomyślał z dziećmi „to nie żarty”.
Widzę nie ma co zwlekać…
czym prędzej trzeba uciekać.
Wirus szybko dał susa.
I tak sprytne dzieci przechytrzyły wirusa.



W pewnym bloku na warszawskich Bielanach mieszkała Pani Małgorzata,                        
 która miała już prawie 80 lat. Jej rodzina wyprowadziła się kilka lat temu                    
 nad morze, do Jastarni. 
Kiedy więc wybuchła pandemia starsza Pani martwiła się, jak sobie poradzi.                 
 Na szczęście na tej samej klatce, tylko dwa piętra wyżej, mieszkało pewne rodzeństwo
wraz z rodzicami. 
Byli to 13 letni Staś i 12 letnia Ula. Dzieci, gdy tylko dowiedziały się,                                  
 że Pani Małgorzata nie powinna zbyt często wychodzić z domu, żeby uniknąć zakażenia
wirusem, postanowiły, że od tej pory będą robiły za nią zakupy. I też tak zrobiły.
Dzięki temu Pani Małgorzata przekonała się, że ma blisko siebie dobrych ludzi,          
 przez co była bardzo szczęśliwa, bo nie czuła się samotna. Natomiast dzieci zyskały
nową znajomą, która od tej pory często, w podziękowaniu piekła dla nich ich ulubioną
szarlotkę. 
A co najważniejsze przyjaźń Pani Małgorzaty i dzieci trwa nadal. Pomimo,                       
 że starsza Pani może już swobodnie się poruszać, to dzieci i tak z chęcią jej pomagają                 
każdego dnia.

Sebastian Orłowski i Rodzice
Grupa Śmiecholudki

„Przyjaciele”



Iga Motylewska i Rodzice
Grupa Wesołe Iskierki

„Zagubione szczeniaki”

Żyły sobie dwa małe szczeniaki - dziewczynki z mamą i tatą. Pewnego dnia psia
rodzina postanowiła wybrać się na łąkę przy lesie i pozbierać jagody. Małe pieski
oddaliły się od rodziców, gdy zauważyły latające motylki. Nagle ich oczom
ukazał się smok. Wystraszone zaczęły uciekać.
Psia mama dostrzegła, że nie widzi dzieci. Zaczęła poszukiwania. Na szczęście                
na swojej drodze spotkała przyjaciela liska, który ma bardzo dobry węch              
i od razu złapał trop, który doprowadził go do dziewczynek.
Szczeniaki były bardzo głodne i spragnione. Ucieszyły się na widok rodziców                           
i obiecały, że nie będą już nigdy oddalać się bez pytania.
Szczęśliwa rodzinka wróciła do domu razem z przyjacielem lisem. Mama upiekła
ciasto jagodowe, wszyscy byli szczęśliwi i najedzeni.
Koniec.



Jan Szajko i Rodzice 
Grupa Śpiewające Brzdące 

„Optymistyczny wierszyk”

W końcu przedszkola, 
place zabaw 
i parki nam pootwierali.
A więc śmiało ruszamy do zabawy!
Z uśmiechem na buzi nowy dzień witamy,
bo wiemy, 
że się znów spotkamy! 
Trudny czas już za nami.
Wszyscy razem koronawirusa pokonamy!



Wojciech Pleskot i Rodzice
Grupa Wesołe Sprężynki 

„Krótka bajeczka o pociągu Parowozie”

Pociąg Parowozik jak co dzień jechał po torach w stronę wysokiej góry.           
 Był piękny i słoneczny dzień, na niebie nie było widać ani jednej chmurki. 
Nasz dzielny Parowozik wjechał do tunelu. Przez chwilę nie widział słońca...            
tylko światło tunelu... wcale się nie przestraszył, bo wiedział, że lada chwila          
i już będzie za tunelem i za wysoką górą. Nagle Parowozik zauważył zabłąkaną
sarnę  w tunelu. Sarna chyba się zgubiła. Ostrożnie podjechał do zwierzęcia, 
 żeby się nie przestraszyło. Sarenka nie wiedziała gdzie jest wyjście. Była smutna           
i zaczęła płakać. Nasz Parowozik próbował pocieszyć sarenkę aż wreszcie           
 wpadł na świetny pomysł:
- Sarenko, przecież ja wiem jak wyjechać z tunelu... Wskocz do mojej kabiny,
pokażę ci wyjście i znowu będziesz mogła biegać po lesie i jeść leśne owoce.
Sarenka była zachwycona. Chętnie przyjęła pomoc Parowozika. Bardzo ładnie
mu podziękowała jak już wyjechali z tunelu i mogła znów zobaczyć słońce.
A Parowozik pojechał dalej, uśmiechając się do siebie i myśląc,                            
 że pomaganie innym jest dobre i piękne.



Adam Malesza i Rodzice
Grupa Śmiechotki

„Bajka o kotku Burasku i o Super Wings”

Kotek Burasek wyszedł w góry. Poszedł na mostek, obok którego był
wodospad. Wychylił głowę znad mostka, aby zobaczyć gdzie spływa woda.
Niestety wychylił się za bardzo i spadł do wody na przepływającą akurat
kłodę drewna. 
Zbliżał się do kolejnego wodospadu. Postanowił zadzwonić do Jetka                     
z Super Wings, w celu wezwania pomocy. 
Ponieważ Jetek był daleko, wysłał do pomocy swojego najlepszego
znajomego, który przyleciał nad potok i spuścił hak, którego mocno chwycił
się kotek Burasek, dając wyciągnąć się w górę. 
Dzięki temu został uratowany.



Marysia Krauz i Rodzice
Grupa Wesołe Sprężynki

„Optymistyczne myśli” 

Gdy Marysia rano wstaje 
mama pytanie jej zadaje:
„Powiedz kochanie, jaki dzień dzisiaj mamy?”
a Marysia odpowiada: „Cudowny i wspaniały!”.

Nawet gdy deszcz na dworze pada, 
Marysia mówi, że będzie zabawa.
Ona wie, że nie ma złej pogody 
na fantastyczne i dzikie przygody.

I nawet jak trzeba w domu siedzieć, 
to można się wielu rzeczy dowiedzieć. 
Jak zupkę ugotować,
jak pranie wyprasować,
jak bawić się lalkami 
i jak się jeździ samochodami. 

Z mamą i tatą więcej czasu spędzamy
i dużo ze sobą rozmawiamy.
Zawsze trzeba szukać pozytywów,
żeby nie było smutku napływu. 

Warto myśleć dobrze i szeroko się uśmiechać
wtedy człowiekowi nic ważnego nie ucieka.
Warto być dobrej myśli, bo nawet gdy jest źle, 
to człowiek coś wymyśli.
Tak właśnie robią Mali Optymiści.


