
                                 Witaj Stokrotko! 

Miło opiekować się pieskiem ale są psy, które 
opiekują się ludźmi. Usiądź wygodnie i posłuchaj 
uważnie. 

                                                              

 

„PREZENT”- Danuta Eliza Sobiesiak 

 

Kamil od urodzenia miał trudności z poruszaniem się. Niedawno okazało się, że 
będzie musiał korzystać z wózka inwalidzkiego.  

Rodzice chłopca zajmowali się nim jak tylko potrafili najlepiej. Zawsze przed 
południem mama Kamila wiozła go do parku. Tam karmił wróble, gołębie, a kiedyś 
nawet wiewiórka wskoczyła mu na kolana. 

 Za kilka miesięcy Kamil zostanie już uczniem i wtedy na pewno będzie rzadziej 
bywał w parku. Chłopiec codziennie spotykał też w parku psa. Był duży, ale jeszcze 
bardzo młody. Kamil przynosił mu coś do jedzenia i tak co dnia się spotykali.  

Kamil miał zawsze przy sobie swoją maskotkę. Był to stary pajacyk, któremu 
powierzał swoje myśli i marzenia. 

 - Kamilku, zostawię cię tutaj na chwilę i pójdę tatusiowi kupić gazetę. 

 - Dobrze, mamusiu. Pobawię się z pajacykiem. Idź.  

Kamil przytulał swoją maskotkę, podnosił do góry i opowiadał mu swoje różne 
tajemnice. Nagle, nie wiadomo dlaczego, pajacyk wypadł z rąk chłopca, spadając 
na ziemię.  

- Jak ja go teraz podniosę?- pomyślał chłopiec – przecież nie mogę się ruszyć.. 
Pies, który leżał przy wózku chłopca, jakby zrozumiał, że musi zrobić coś dla 
swojego przyjaciela. Nie zgadniecie. Podszedł do pajacyka, powąchał go i szybko 
złapał w zęby.  



- Daj to! Daj!- powiedział Kamil. Pies podszedł z zabawką, położył ją na kolanach 
chłopca, a na dodatek położył swój łepek, patrząc mądrymi oczami na dziecko. 

 - Kamilku, już jestem, wracamy do domu. 

 - Mamo, wiesz co się zdarzyło ....i Kamil opowiedział historię z pajacykiem. 

 - Dobrze, dobrze, już dobrze – powiedziała mama. - Cześć piesku, spotkamy się 
jutro, przyniosę ci coś dobrego. Następnego dnia, Kamil zbudził się rano, bo 
poczuł, że na jego ręku leży coś ciężkiego. 

 - Co to jest? - Co... co ty tu robisz?!- zawołał. - Piesku, piesiuńciu... Mamo! 

 - Co się stało, Kamilku ? A, o to ci chodzi? Wiesz, wczoraj wieczorem 
opowiedziałam tatusiowi historię z pajacykiem. Tato poszedł do parku, gdy już 
spałeś, po twojego nowego przyjaciela. Wyobraź sobie, że nie chciał z tatusiem 
przyjść. Dopiero gdy zobaczył pajacyka i poczuł twój zapach, poszedł za tatusiem. 
Wykąpaliśmy go, nakarmiliśmy i postanowiliśmy, że skoro nie ma domu, to niech 
zamieszka z nami. Zapiszemy go do specjalnej szkoły dla psów. Jest młody, 
wszystkiego się nauczy i będzie ci zawsze pomagał. Wiesz, on ciebie chyba bardzo 
polubił. 

 - Och, dziękuję wam! Będę się nim opiekował. 

 - Tak, ty będziesz się opiekował nim, a on tobą…. . 

 

Psy to niezwykłe zwierzęta . Pomagają ludziom chorym i niepełnosprawnym. 

 



Dzięki doskonałemu węchowi ratują ludzi uwięzionych pod śniegiem lub gruzami. 

 

 

Pomagają rolnikom i pasterzom. 

 



Są bardzo szybkie , silne i wytrzymałe . 

 

Potrafią doskonale pływać. 

 

Dzięki odwadze  często wykorzystuje się je w wojsku i policji.

 



 Nie każdy może mieć zwierzatko w domu ale powinien pamiętać zimą o ptakach i 
zwierzętach w naszym otoczeniu. 

 

 

 

 

 

 

A teraz zaśpiewajmy!  

https://www.youtube.com/watch?v=cDqOeXxu-
lI&ab_channel=%C5%9Apiewaj%C4%85ceBrzd%C4%85ce-Piosenkidladzieci  

 

 

 

 Czyje to ślady ? Na pewno już wiesz. Obrysuj je dokładnie po linii przerywanej. 
Ramkę możesz ozdobić w dowolny sposób. 



 


