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Rysunek: Kasia Narojczyk kl. 2 



 
 
     W pewnej wsi w górach mieszkała mama z trzema córkami. Żyły sobie skromnie  
z pracy mamy.  

 

 
 
 

     Pewnego razu mama dziewczynek zachorowała.  
Dziewczynki nie wiedziały, co robić. Prosiły wszystkich o pomoc lecz nikt nie zwracał 
na nich uwagi. 
Postanowiły same znaleźć jakieś zajęcie. W końcu jedna z nich znalazła pracę  
u ogrodnika. Pracowała bardzo ciężko, by pomóc swej mamie. Kiedy dostała 
pieniądze za pracę czym prędzej kupiła leki i dawała je mamie. 
     Mama wracała do zdrowia, powoli nabierając sił. Dziewczynki cieszyły się bardzo. 
Wkrótce ich mama wyzdrowiała i żyły sobie długo i szczęśliwie. 

 

 
 

Autorka: Magda Nazorek kl.2 
 
 

 
 

Gdy rano mnie budzisz Mamo 
Dajesz mi całuska. 

Znów jak wracam ze szkoły  
Dajesz mi całuska. 

Wieczorem czytasz mi bajkę 
I dajesz mi całuska. 

                 Autorka: Ania Jaworska kl. 2 



 

 
    
 
  Wstałam rano, zjadłam śniadanie.  
Mama powiedziała z tajemniczym uśmiechem: 
- A teraz idziemy do… kina! 
Szybko się ubrałam i poszłyśmy. 
Obejrzałyśmy bajkę „Mój brat niedźwiedź”. 
Kiedy wyszłyśmy z sali kinowej mama zapytała: 
- Podobała Ci się ta bajka? 
- Tak, tak, tak! – odpowiedziałam bez namysłu. 
     Potem poszłyśmy na plac zabaw i bawiłyśmy się tam długo i wesoło. 
Gdy wróciłyśmy do domu położyłam się spać. 
 

Autorka: Agnieszka Stańczyk kl. 2 
 
 

 

 
     
 Dawno, dawno temu w małym miasteczku wylądował statek kosmiczny.  
Był ogromny. Wszyscy ludzie byli bardzo zdziwieni i ciekawi, kto w tym statku jest?  
- Może kosmici? – odpowiedziała dziewczynka i też była zdziwiona. 
Po chwili ze statku wyszły jakieś zielone ludki. 
- Dobrze mówiłaś, dziewczynko, że to kosmici – powiedział chłopiec. 

 
 
- Ale mają fajne buzie i te długie paski nad głową. To muszą być naprawdę 
przybysze z innej planety! – zauważyła dziewczynka. 
Podeszła do nich, bo byli sympatyczni. Potem pobiegła do domu po kromkę chleba  
i poczęstowała przybyszów. 
Gdy zjedli chleb jeden z nich powiedział: 
- „Fala-fata-fan-ka”, a dziewczynka pomyślała, że oni dziękują jej za kromkę chleba. 
Zaraz potem odlecieli i rzucili z góry jakiś płaszcz wołając: 
- „Fal- fal-fan-ka”. 
     Ludzie im podziękowali i uśmiechnęli się do zielonych ludków.   
                                                              
 

                                                                      Autorka: Ania Krogulec kl. 2  



 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

Autor: Patryk Kowalczyk kl. 2 
 

 
 
 

    Autorka: Iza Kowalczyk kl. 2 


