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„Wszystko dać  

dzieciom z siebie  

by piękne  

dzieciństwo miały,  

by mądrość, dobro 

 i miłość  

wniosły kiedyś  

w świat cały.” 
 

Zofia Ewa Szczęsna 

 

http://www.pp2.zabki.pl/
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Rok szkolny 2010/2011 to kolejne zadania i 

nowe wyzwania w działalności dydaktyczno-

wychowawczo- opiekuńczej, których głównym 

celem jest dobro dziecka. Tegoroczny plan 

rozwoju placówki zawiera dwa kierunki: 

1. KOSMICZNA ZABAWA – celem jest 

uświadomienie dzieciom jak ważny jest 

wszechświat i astronomia dla każdego 

człowieka. Poznanie wpływu 

astronomii i pokrewnych nauk na nasze 

codzienne życie oraz rozumienie w jaki 

sposób nauka może przyczynić się do 

budowy sprawiedliwego i pokojowego 

społeczeństwa. 

2. ZWIERZĘ NAJLEPSZYM 

PRZYJACIELEM DZIECKA – celem 

jest uczenie dzieci wrażliwości, 

empatii, wyrozumiałości dla zwierząt i 

troski o nie, wspieranie rozwoju 

emocjonalnego. 

Realizacja planu rocznego jest ściśle 

skorelowana z nową podstawą programową i 

podparta szeroką współpracą ze środowiskiem 

(policja, biblioteka, szkoły, Miejski Ośrodek 

Kultury, Świetlica Środowiskowa Schowek, 

Ośrodek Hospicjum Domowego Zgromadzenia 

Księży Marianów,  Nadleśnictwo Drewnica, 

basen, schronisko dla bezdomnych zwierząt) 

oraz nastawiona na rozwój dziecka w wielu 

obszarach: 

 Kształtowanie umiejętności 

społecznych; 

 Wspomaganie rozwoju emocjonalnego; 

 Wspieranie  w rozwijaniu czynności 

intelektualnych; 

 Wspomaganie rozwoju umysłowego; 

 Wspomaganie rozwoju mowy; 

 Edukacja matematyczna; 

 Wychowanie przez sztukę; 

 Kształtowanie poczucia tożsamości 

narodowej i postaw proekologicznych; 

 Kształtowanie czynności 

samoobsługowych, nawyków 

higienicznych  i kulturalnych; 

 Wychowanie zdrowotne i kształtowanie 

sprawności fizycznej; 

 Wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo 

własne i innych; 

Bogata oferta programowa, wachlarz zajęć 

dodatkowych oraz systematyczna i intensywna 

praca z wychowankami pozwoliła im odnieść 

już pierwsze sukcesy. Dzieci zdobyły wysokie 

noty i medalowe miejsca w Pływackich 

Zawodach Mikołajkowych, oraz nagrodę 

specjalną w konkursie Pola Nadziei na kartkę 

świąteczną do hospicjum domowego. 

Wspaniale prezentowały swoje umiejętności na 

wewnątrzprzedszkolnych uroczystościach i na 

zajęciach pokazowych.  Aktywnie, przy 

Państwa pomocy, uczestniczyły w akcjach 

charytatywnych, dzięki czemu uczyły się 

empatii i wrażliwości na potrzeby innych. 

W ramach posiadanych środków 

finansowych, by umilić dzieciom zabawę i 

naukę, w samym budynku przedszkolnym i 

ogrodzie cały czas następują pozytywne 

zmiany. Najbardziej dzieci cieszy sukcesywnie 

modernizowany plac zabaw, a wiosną czekają 

je kolejne niespodzianki. 

 

 Na wizerunek naszego Leśnego Zakątka 

mają wpływ nie tylko pracownicy i 

wychowankowie, ale także w dużej mierze 

Państwo – Rodzice. 

Pragnę bardzo serdecznie podziękować 

wszystkim, którzy z pasją i zapałem 

angażują się w życie przedszkola, okazują 

troskę i dobre serce we wspólnej sprawie 

jaką jest poprawa jakości funkcjonowania 

naszej placówki.  

               Beata Krajewska 
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„Witamy Motylki” 
 Takimi słowami widniejącymi na sali 

gimnastycznej dnia 3 grudnia, maluszki z 

naszego przedszkola zostały uroczyście 

pasowane na prawdziwych przedszkolaków. 

Dzieci przebrane w piękne stroje motylków 

zaprezentowały umiejętności, które nabyły do 

tej pory w przedszkolu. Maluszki pomimo 

tremy pięknie śpiewały piosenki, ilustrowały je 

ruchem, tańczyły oraz z wielkim przejęciem 

recytowały teks przyrzeczenia. Pokazały co 

potrafi prawdziwy przedszkolak i na co stać 

grupę „Motylków”. W nagrodę Pani Dyrektor 

poproszona przez starszaków dokonała 

pasowania na przedszkolaka kolorowym 

ołówkiem, pochwaliła za piękne wystąpienie i 

utwierdziła dzieci w przekonaniu, że od dziś są 

prawdziwymi przedszkolakami. Jako pamiątkę 

tego ważnego wydarzenia wychowawczynie 

grupy wręczyły każdemu dziecku dyplom.  

   Było dużo radości, śmiechu, a 

serdeczną atmosferę podgrzewała obecność 

rodziców, którzy z wielkim wzruszeniem 

oglądali występy swoich pociech. To dzięki ich 

gorącym oklaskom „Motylki” 

powstrzymywały się od łez i z jeszcze 

większym zapałem śpiewały piosenki. 

 Na koniec uroczystości grupa 

maluchów została obdarowana przez starszych 

kolegów własnoręcznie przygotowanymi 

upominkami. A po części artystycznej wszyscy 

udali się do sali na pyszne ciastka i słodkości 

przygotowane przez rodziców. Była to 

zasłużona nagroda za wielki trud, pracę i 

odwagę małych artystów.  

                                               Magda Jakubik 
 

 

Zadania dla ,,Motylków” 
 

 

Wszystkiego najlepszego dla 

Babci i Dziadka! 
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PRZYJAŹNIE TWOJEGO DZIECKA – WAŻNA 

SPRAWA 

Nabycie przez dziecko umiejętności 

społecznych jest konieczne do dalszego 

zdrowego wzrostu i rozwoju. Dziecko musi 

wiedzieć jak zachowywać się w stosunku do 

swoich rówieśników i osób dorosłych. 

Powinno znać reguły postępowania, które są 

akceptowane społecznie. Wszystko to pomaga 

w budowaniu pozytywnych relacji z innymi, w 

tym w nawiązywaniu przyjaźni. 

Posiadanie przyjaciela jest dla dzieci, 

później dla dorosłych, bardzo ważne i cenne. 

Dzieci w wieku przedszkolnym zaczynają 

zwracać większą uwagę na otaczających je 

ludzi i rówieśników. Przedszkolaki w tym 

wieku wolą bawić się parami z kolegami tej 

samej płci. Dzieci mające trudność w 

nawiązywaniu znajomości mogą czuć się 

odrzucone i samotne. Przyjaźń i akceptacja 

innych stają się dla nich czymś ważnym. W 

tym wieku dzieci preferują bawić się i spędzać 

czas z rówieśnikami niż z rodzicami, co nie 

oznacza, że nie potrzebują ich zainteresowania 

i uwagi. Nauka zasad postępowania w grupie 

jest dla dzieci dużym wyzwaniem. Po raz 

pierwszy muszą dzielić się z innymi i uczyć się 

czym jest kompromis. Wprawdzie zabawy 

nadal mają charakter nieuporządkowany, ale 

przy pomocy nauczyciela, który przedstawi 

zasady, dzieci potrafią się im podporządkować.  

Rozwój społeczny u dzieci w wieku 

przedszkolnym skupia się wokół kilku 

przyjaciół. Dopiero odkrywają znaczenie 

przyjaźni i uczą się jak nawiązywać nowe 

znajomości. Przedszkole okazuje się być 

niemal niezastąpionym miejscem do 

nawiązywania pierwszych znajomości. Tutaj 

dzieci mają możliwość przebywać w grupie 

rówieśników i uczyć się zasad postępowania. 

Co zrobić, aby Twoje dziecko nie było 

samotnikiem? 

1. Nie ośmielaj dziecka na siłę- nie 

zawstydzaj go przy innych dzieciach. 

2. Nie zniechęcaj do kontaktów z innymi 

dziećmi –  które w Twojej opinii są 

nieodpowiednim towarzystwem dla 

Twego dziecka. 

3. Nie wyręczaj dziecka we wszystkim, 
ponieważ w ten sposób wychowujesz 

niezaradnego człowieka, a tacy przecież 

nie cieszą się sympatią otoczenia. 

 

W jaki sposób pomagać dziecku nawiązywać 

przyjaźnie? 

 

1. Inicjuj spotkania - dbaj o to, aby Twoje 

dziecko miało okazję do przebywania z 

innymi dziećmi, odwiedzaj place zabaw, 

zaproponuj wycieczkę z kolegą dziecka. 

2. Ucz życzliwości wobec innych ludzi  

3. Bądź dobrym przykładem – zapraszaj do 

siebie znajomych, wspólnie z bliskimi 

rodzinami wyjeżdżajcie na urlop, 

ponieważ dzieci towarzyskich rodziców, 

są śmielsze i pewniejsze siebie, nie boją 

się ludzi. 

 

Co daje dziecku przyjaźń? 

 

1. Dziecko odkrywa, co już potrafi poprzez 

porównywanie siebie z grupą 

rówieśników. 

2. Naśladuje dobre wzorce – dziecko stara 

się naśladować tych, którzy mu imponują. 

3. Uczy się tolerancji 

4. Znajduje wsparcie i zrozumienie  
 

Małgorzata Burzyk 
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Wielkie narodowe 

święto. 
 

„W historii Polski, tak się 

składa, 

był kiedyś ponad wiek niewoli 

Jedenastego listopada 

nasz kraj z niewoli się 

wyzwolił. 

 

I wtedy myśl powstała taka, 

by przez szacunek dla 

przeszłości, 

ten dzień na zawsze dla Polaka 

pozostał DNIEM NIEPODLEGŁOŚCI. 

B. Brykczyński. 

 

 

11 listopada w naszej placówce od kilku 

lat jest wielkim świętem narodowym. W tym 

roku na uroczystość, która odbyła się 9 XI 

zostali zaproszeni honorowi goście, a także 

cała przedszkolna społeczność. Wszyscy w 

strojach galowych zebraliśmy się na sali 

gimnastycznej udekorowanej akcesoriami 

patriotycznymi. 

    Wszystkich serdecznie powitała Pani 

Dyrektor Beata Krajewska.  

          Grupy najstarsze „Niezapominajki” i 

„Pszczółki” ze śpiewem pieśni „Wszystko co 

nasze, Polsce oddamy ...” wniosły narodową 

flagę. 

Wszyscy zgromadzeni na uroczystości, 

stojąc na baczność z flagami w dłoniach 

odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”. 

         Nasi wychowankowie w ten listopadowy 

poranek zaprezentowali uroczysty program 

artystyczny. „Niezapominajki” poległym 

żołnierzom w hołdzie wdzięczności za ich 

walkę o niepodległość przedstawiły montaż 

słowno-muzyczny pt. „11 listopada” 

„Pszczółki” zachwycały się pięknem 

naszej ojczyzny recytując wiersz „Piękna nasza 

Polska cała”, oraz zatańczyły krakowiaka. 

Podczas tak ważnego święta nie mogło 

zabraknąć informacji dotyczących barw 

znajdujących się na fladze. Przedstawiły to 

nasze najmłodsze przedszkolaki. 

Dopełnieniem części artystycznej był 

„Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy w 

wykonaniu „Muchomorków”. 

         Polska to nasza ojczyzna. Żyje w niej 

wielu wspaniałych Polaków. Niektórzy z nich 

od nas już odeszli. Był to Papież Jan Paweł II, 

a także Fryderyk Chopin. W roku 2010 

obchodzimy 2OO rocznicę urodzin tego 

wspaniałego kompozytora. Jego cudowna 

muzyka przetrwała do dnia dzisiejszego. W 

tym momencie w skupieniu wysłuchaliśmy 

utworu F. Chopina wykonanego przez panią 

Katarzynę Chlebną prowadzącą zajęcia  

rytmiki. 

      Na koniec uroczystości wszyscy głośno i 

pięknie zaśpiewali hymn przedszkolny p.t. 

„Leśny Zakątek”. 

 Mam nadzieję, że podniosły nastrój 

uroczystości pozostanie na długo w naszej 

pamięci.  

           

Elżbieta Rowicka 
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Co słychać w grupie 

,,Niezapominajek”? 

DRODZY RODZICE! 
 

Ani się nie obejrzeliśmy, a nasze dzieci 

już jako 7-latki za kilka miesięcy pożegnają 

przedszkole. Naszym celem jest jak najlepsze 

przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole. 

Mając na uwadze wszechstronny rozwój 

dziecka prowadzimy zajęcia z wszystkich 

dziedzin wychowania kładąc duży nacisk na 

indywidualizację w nauczaniu. Doskonalimy 

umiejętności samoobsługowe, wyrabiamy 

gotowość do nauki czytania i pisania, 

kształtujemy pojęcia matematyczne, dbamy o 

rozwój fizyczny dzieci.  

 Dobra współpraca z Państwem- 

rodzicami naszych wychowanków ułatwia nam 

realizację programu dydaktyczno- 

wychowawczego. 

Dziękujemy Państwu za chętne włączenie 

się do ogłaszanych przez nas konkursów np.: 

 wspólne z dziećmi układanie zagadek o 

tematyce przyrodniczej, wykorzystanych 

podczas spotkania z leśnikiem i na innych 

zajęciach, w ,,działaniach na rzecz 

ochrony środowiska naturalnego” jako 

jedno z zadań z programu własnego 

,,Przedszkolak małym ekologiem”. 

 na najładniejszą ozdobę choinkową 

wykonaną razem z dzieckiem- wszystkie 

prace niezwykle ciekawe, przepiękne. 

Wykonawcy wykazali się wielką 

inwencją twórczą, wszystkim osobom 

biorącym udział przyznano I miejsce. 

 Powiatowy konkurs plastyczny ,,Jan 

Paweł II w oczach dziecka”. 

 

Prowadzimy także działalność 

charytatywną oczywiście wspólnie z 

rodzicami: 

 ,,Góra grosza”- Ogólnopolska Akcja na 

rzecz Rodzinnych Domów Dziecka i 

innych placówek opiekuńczo- 

wychowawczych. 

 Współpraca z Hospicjum Domowym w 

Warszawie- konkurs na kartę świąteczną 

dla chorych- ,,Ubogi Jezus w Betlejem- 

nadzieją dla ubogich” w ramach 

międzynarodowej i ogólnopolskiej akcji 

,,POLA NADZIEI”. Wszystkie prace 

zostały wykonane bardzo ciekawymi 

technikami. Nagrodę specjalną otrzymała 

Iza Małkińska. 

 ,,I ty możesz zostać Św. Mikołajem”- 

razem z innymi przedszkolakami 

obdarowaliśmy słodyczami 

podopiecznych Świetlicy Środowiskowej 

,,Schowek”. 

 Okazujemy serce także zwierzętom, 

przedszkole współpracuje ze 

schroniskiem dla zwierząt ,,NA 

PALUCHU” w Warszawie. 

Poprzez takie działania uwrażliwiamy dzieci na 

potrzeby słabszych, niepełnosprawnych, 

potrzebujących wsparcia i pomocy. Dzieci uczą 

się szacunku dla innego dziecka, rozumieją 

potrzebę dzielenia się z drugim człowiekiem.  

 Nasze dzieci doskonalą umiejętności w 

pływaniu, zdobywają medalowe miejsca. W 

Zawodach Mikołajkowych w stylu 

grzbietowym osiągnęły czołowe miejsca: 

 I miejsce- złoty medal-  Adam Stolarski 

 II miejsce- srebrny medal- Eliza 

Jaroszewska 

 III miejsce- brązowy medal- Anita 

Zduńczyk 

 IV miejsce - Kamila Żakieta 

 V miejsce- Olek Stańczyk 

 V miejsce-  Sandra Niewiadomska 

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody 

rzeczowe. GRATULUJEMY! 

Wzięliśmy również udział w jasełkach 

zorganizowanych przez MOK- ,,Dzieciaki z 

wesołą nowiną” i zdobyliśmy III miejsce. 

 

Bardzo serdecznie dziękujemy  za 

dotychczasową współpracę, liczymy na dalszą- 

jeszcze dużo wyzwań przed nami! 

                                       Anna Kryńska 
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Rola rozrywek umysłowych 

w rozwoju dziecka 
 

Czas, którym dysponuje dziecko w ciągu 

doby składa się ze snu, posiłków, higieny 

osobistej, obowiązków i z czasu wolnego, 

który może ono wykorzystać na wypoczynek 

lub rozrywkę zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami. Właściwe zorganizowanie 

wolnego czasu dziecka może być z korzyścią 

dla jego rozwoju, a o to powinni zadbać 

rodzice. Przytoczę tu słowa znanego pedagoga 

Wasyla Suchomlińskiego: ''Matko! Pamiętaj, 

że jesteś pierwszym i najważniejszym 

nauczycielem swojego dziecka''. Jedną z 

bardzo ważnych form spędzania wolnego czasu 

przez dziecko mogą być rozrywki umysłowe. 

Najczęściej stosowanymi są: rebusy, 

krzyżówki, łamigłówki, zagadki. One 

najwszechstronniej rozwijają umysł dziecka. 

Rozrywki umysłowe: 

 sprzyjają rozwojowi wyobraźni 

 ćwiczą pamięć, uwagę, 

spostrzegawczość 

 wzbogacają słownictwo. 

 doskonalą czytanie ze zrozumieniem. 

 utrwalają i poszerzają wiadomości o 

przyrodzie, społeczeństwie, technice. 

 rozwijają umiejętność logicznego 

kojarzenia i wnioskowania. 

 rozwijają myślenie, również twórcze. 

 uczą pokonywania trudności. 

 kształtują nawyk sięgania do różnych 

źródeł wiedzy.  

 

 Jeżeli chodzi o dzieci w wieku 

przedszkolnym są również pomocne w 

początkowej nauce czytania, pisania i 

kształtowania pojęć liczbowych. Szczególną 

rolę w rozwijaniu twórczego myślenia dzieci 

mają zabawy polegające na samodzielnym 

układaniu zagadek, rebusów, krzyżówek. 

Zmuszają one dziecko do zastanowienia się 

nad tym jak sformułować treść, a dzięki temu 

zaczyna rozumieć, jak zagadka, czy krzyżówka 

powinna być zbudowana. Wymyślając własne 

zadanie dziecko uczy się stosować w praktyce 

to, czego nauczyło się w czasie zgadywania, a 

więc w procesie wytwarzania pomysłów mamy 

do czynienia ze świadomym aktem twórczym. 

  Rola rodziców w tej formie zabawy jest 

bardzo znacząca. Nie wystarczy podsunąć 

dziecku do rozwiązania krzyżówkę czy rebus i 

zostawić je samo, bo dziecko gdy napotka 

pierwszą trudność zniechęci się i odłoży 

zadania na bok, mówiąc że to za trudne. Nie 

ulega wątpliwości, że najwłaściwszym 

sposobem kierowania dziecięcą zabawą jest w 

niej uczestniczyć. Oczywiście nie należy 

rozwiązywać zadania za dziecko czy w razie 

trudności podawać mu właściwą odpowiedź. 

Rodzice powinni pełnić funkcję 

wspomagającą, naprowadzającą. Pomoc 

rodzica powinna polegać na: tłumaczeniu 

niezrozumiałych wyrazów, udzielaniu 

wskazówek, kierowaniu myśleniem dziecka, 

naprowadzaniu, zadawaniu dodatkowych 

pytań. Nie należy podawać gotowych 

rozwiązań. Pamiętajmy również, że wspólna 

zabawa wzmacnia więź pomiędzy rodzicami a 

dzieckiem, pomaga lepiej poznać dziecko. 

                                           Magdalena Wysocka 

Mamo, tato rozwiążmy krzyżówkę! 
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ZADANIE DLA RODZICÓW DZIECI 

ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE 

 

Poczytaj mi mamo! 

 
 

Bajkoterapia. 

,,O lękach dzieci i nowej 

metodzie terapii,.” 

 

BAJKA PSYCHOEDUKACYJNA 

„Mała mróweczka rozpoczęła naukę w klasie 

pierwszej. Od samego początku nie mogła sobie 

poradzić z zadaniami, jakie mają mrówki w szkole. Uczą 

się podnosić, a potem transportować różne rzeczy. 

Nauka jest ciężka, codziennie noszą na swych grzbietach 

patyki, listeczki, gałązki, poziomki, jagody, a także uczą 

się, jak je pakować, by się nie zniszczyły. Mrówka była 

bardzo pracowita, bardzo chciała otrzymywać dobre 

oceny, ale co z tego – była bardzo malutka, taka tyciu, 

tyciusieńka i nie mogła udźwignąć tych wszystkich 

ciężarów. Inne silniejsze i większe dobrze sobie radziły, 

tylko ona zawsze zostawała w tyle. Mrówki przezywały 

ją, wyśmiewały się z niej. Bardzo się tym martwiła, 

chodziła zasmucona. Bała się lekcji i tego, że nie 

udźwignie zadanego ciężaru i dostanie znowu jedynkę. 

Najchętniej by w ogóle nie chodziła do szkoły. Wstydziła 

się złych stopni i tego, że jest taka słaba. Koleżanki 

mrówki niechętnie się z nią bawiły, nawet nie chciały z 

nią siedzieć w jednej ławce. Mijały dni. Pewnego razu 

przyjechała do szkoły komisja, każda mrówka została 

zmierzona, zważona. Najdłużej badano mała mrówkę; 

członkowie komisji oglądali ją, kręcili głowami, potem 

długo się naradzali, aż w końcu orzekli, że niektóre 

mrówki są za małe i muszą chodzić do szkół dla 

liliputów. One przecież już niedużo urosną, a w 

starszych klasach dojdą nowe przedmioty i ciężary będą 

jeszcze większe. Mrówki te przecież będą robotnicami. 

Postanowiono, że mała przejdzie do specjalnej szkoły, 

gdzie też jest nauka, tylko ciężary troszkę mniejsze, takie, 

które bez trudności udźwignie. Ona idzie do szkoły 

specjalnej dla liliputów! – wyśmiewały się inne mrówki. 

No to,    co z tego? – spytała pani Mrówka, nauczycielka. 

Nie umiały odpowiedzieć, ale dalej się wyśmiewały, 

zwracając uwagę, czy pani nie słyszy. Pójdę do innej 

szkoły – zadecydowała mróweczka – bo tutaj, jak widzę, 

mnie nie lubią. Jak pomyślała, tak zrobiła. Nowa szkoła 

od razu jej się spodobała, była taka sama jak 

poprzednia, a jednak inna, ciężary do ćwiczeń były 

mniejsze, a i koledzy milsi. Już po kilku dniach 

mróweczka miała szóstki i piątki w dzienniczku. Znalazła 

tam przyjaciółki, takie same jak ona – małe mróweczki. 

Bardzo lubiła chodzić do tej szkoły, było jej tylko 

przykro, gdy spotykała kolegów z poprzedniej, którzy 

dalej się z niej śmiali, pokazywali palcami i przezywali. 

Pewnego dnia przez las szedł groźny wielkolud, 

wymachiwał kijem na wszystkie strony i niszczył 

wszystko, co było na jego drodze. Natknął się na 

mrowisko i kijem zaczął wiercić w nim dziury. Ziemia 

zadrżała, zaczęły walić się w mrowisku domy, szkoły, 

wszystkie mrówki z przerażeniem patrzyły, jak ich praca 

jest niszczona. Trzeba się było bronić, więc solidarnie 

wszystkie razem zaatakowały intruza. Pogryziony, jak 

niepyszny uciekł, gdzie pieprz rośnie. Ucieszone mrówki 

wróciły do mrowiska. Okazało się po chwili, że wiele 

domów i ulic zostało zniszczonych, a także cenne 

przedmioty, między innymi malutka złota korona 

królowej. Lament wielki zapanował w mrowisku. 

Przecież królowa nie może rządzić bez korony! 

Rozpoczęły się poszukiwania. Korony jednak jak nie 

było, tak nie było. Wszystkie tunele, poza jednym zostały 

sprawdzone. Do tego ostatniego nikt nie mógł wejść, 

Tunel wił się głęboko w ziemi, był bardzo wąski, ciemny, 

niebezpieczny. Mógł w każdej chwili się zawalić i 

pogrzebać na zawsze śmiałka. Nikt więc nie próbował 

tam wejść. Tylko mała mróweczka zdecydowała się na 

ten odważny krok. I po chwili już wąskim korytarzem 

schodziła niżej i niżej. Dookoła był mrok, czuła wilgotną 

ziemię. Wolno sprawdzała każdy odcinek drogi. Niczego 

poza ciemnością tam nie było. Jednak się nie 

zniechęcała, schodziła coraz głębiej. Zatrzymała się na 

chwile, by otrzeć pot z czoła, i wtedy zobaczyła, ze coś 

połyskuje. Pochyliła się. Znalazła koronę. Ucieszona 

wracała jak na skrzydłach. Wszyscy ją podziwiali. To 

przecież dzięki jej odwadze królowa mogła z powrotem 

rządzić mrowiskiem, mrówki chodzić do szkoły, a 

robotnice pracować. Jesteś niezwykle dzielna – 

powiedziała królowa, wręczając jej order odwagi. 

Gratulacjom, uściskom nie było końca. A ci, którzy 

kiedyś się z niej wyśmiewali, teraz wstydzili się tego 

okropnie. Bo nie jest ważne, czy się jest dużym, czy 

małym; czy nosi się duże, czy małe ciężary. A co jest 

ważne?” 
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