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– Kochani, koniec zabawy. Usiądźcie koło mnie, 
chcę wam coś zakomunikować – powiedziała pani 
i usiadła na niskim stołeczku. Dzieci szybko uprząt-
nęły zabawki i rozsiadły się na dywanie wokół niej. 

– Pewnie coś nabroiliśmy i  będzie bura… – 
szepnął Piotrek do Bartka.

– Nie kracz. Przecież widzisz, że pani Jola ma 
zadowoloną minę. Czuję, że raczej szykuje się coś 
fajnego – wyszeptał Bartek. 
I miał rację.

– Moi mili, jeśli jutro dopisze pogoda, to poje-
dziemy na całodzienną wycieczkę do lasu. Razem 
z nami wybiorą się tata Ani i mama Kamila.

– Hura! – krzyk radości rozległ się w  całym 
przedszkolu.

– Moja mama… – jęknął Kamil. – Pewnie znów 
przygotuje nam tonę kanapek i wór owoców.

– Nie przejmuj się – roześmiała się Karolinka. 
– Zjemy wszystko i  będziemy się toczyć jak kule, 
a nie chodzić.

 – Kochani, chyba nie muszę wam przypominać, 
jak należy zachowywać się w lesie? – Uśmiechnęła 
się pani Jola. – Mówiliśmy o tym wiele razy.

– Wiemy, wiemy! – krzyczały dzieci.
– Przecież nie jesteśmy maluchami! – zawołał 

Antoś, nadymając śmiesznie buzię.
– To świetnie – roześmiała się pani. – Nie zapo-

mnijcie zabrać peleryn albo płaszczy przeciwdesz-
czowych. Nigdy nie wiadomo, jaką niespodziankę 
może nam zgotować pogoda.

Następnego dnia rano słońce, błękitne niebo 
i  rześkie powietrze wskazywały na to, że pogoda 
w tym dniu nikomu nie spłata figla. 

Dzieci dojechały autobusem do dworca kole-
jowego, wsiadły do pociągu i  już po godzinie szły 
gęsiego leśną ścieżką. Gdy wszyscy dotarli do za-
lanej słońcem polany, pani Jola stwierdziła:

 – Tu się zatrzymamy, bo to świetne miejsce na 
drugie śniadanie i zabawę.

Wszyscy poczuli głód. Po chwili zapas jedzenia 
na cały dzień zniknął z każdego plecaka. 

Pani Jola wstała, klasnęła w ręce i zapytała: 
– Kto chce pograć w kometkę albo pobawić się 

w chowanego?
– Ja! Ja! – Podnosiły ręce dzieci.
– Jeżeli ktoś z was nie ma ochoty na te zabawy, 

może pobiegać, poobserwować las albo zwyczaj-
nie położyć się na trawie, odpoczywać i  wygrze-
wać na słońcu. Proszę, nie oddalajcie się od polany. 

– Bo zje was wilk jak babcię Kapturka! – krzyk-
nął tata Ani i chwycił Bartka za nogawkę.

– Tatooo… – skrzywiła się Ania. – Tu nie ma 
żadnych wilków!

– Super! – zawołał Bartek. – Chłopaki, za mną!
I zaczęła się zabawa. Parę kroków dalej, tuż za 

rozłożystą jodłą, chłopcy wypatrzyli duże mrowi-
sko. Chwilę przyglądali się biegającym w  zawrot-
nym tempie mrówkom. Nagle Kamil chwycił leżącą 
pod drzewem gałąź, oberwał z niej liście i małe ga-
łązki. I zanim ktokolwiek spróbował go powstrzy-
mać, wsadził kij w mrowisko, rozgrzebując ziemię 
z kopca we wszystkie strony.

 – Co ty robisz?! – syknął Bartek. – Wiesz, jak 
długo mrówki musiały pracować, żeby zbudować 
swój dom?

Wycieczka 
do lasu

Grażyna Gryszkiewicz 
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 – Dobra, dobra, nic im nie będzie. Lepiej idź 
i  poproś moją mamę o  bułkę dla mnie. Znowu 
zgłodniałem.

– Przecież zjadłeś już trzy. – Uśmiechnął się 
Bartek. – Jesteś jak studnia bez dna…

– Wielkie rzeczy – skrzywił się Kamil. – Wi-
docznie rosnę szybciej od was.

Parę kroków dalej Zuzia i  Mateusz stali pod 
drzewem z zadartymi głowami.

– Słyszysz? To dzięcioł stuka w  drzewo. – 
Uśmiechnęła się dziewczynka. Mateusz podniósł 
leżącą w trawie szyszkę i wycelował nią w sosnę. 
Potem zrobił to jeszcze drugi i trzeci raz.

– Jestem mistrzem! Trafiam za każdym razem. 
– Wypiął z dumą pierś.

– O, już nie stuka. Wystraszyłeś go – powie-
działa ze smutkiem Zuzia.

Nieopodal Kamil wcinał z  apetytem swoją 
trzecią bułkę, a Bartek pił sok jabłkowy z małego 
pudełka. Obok nich na mchu siedziała Ania i zbie-
rała żółte kwiatki.

Gdy chłopcy skończyli jeść, Kamil powiedział: 
– Zanieś kubek i papier do plecaka, bo nie chce 

mi się wstawać…
– Nie będę ciągle biegał, sam zanieś – oburzył 

się Bartek.
– Wiesz co, wrzucimy śmieci pod to drzewo 

i przykryjemy mchem. Pani nie zauważy.
– Popatrzcie! Tu są grzyby, jest ich mnóstwo! 

– krzyknęła Ania. Rzuciła zerwane kwiaty i razem 
z chłopcami przykucnęła w trawie.

– To muchomory, wstrętne trujaki – skrzywił 
się Krzyś. – Zaraz zrobię z nimi porządek!

Złamał wielką gałąź i zaczął nią okładać grzyby 
z takim impetem, że po chwili była z nich już tylko 
miazga.

 Zza drzewa wyszła Kasia. W  ręce trzymała 
pusty słoik. Co chwilę pochylała się nisko, najwy-
raźniej czegoś szukając.

– Czy ktoś nie widział zakrętki od mojego sło-
ika? – zapytała. I  dostrzegając zdziwienie dzieci, 
dodała: – Chciałam złapać jakiegoś pięknego mo-
tyla. Ale bez zakrętki to… Nie dokończyła zdania 
i z rozmachem cisnęła słoik w krzaki.

Po południu dzieci poczuły się zmęczone 
i chętnie wyruszyły w powrotną drogę.

Jakiś czas po ich odejściu na polanie zaczęły 
zbierać się zwierzęta.

Pierwszy zabrał głos dzięcioł.
 – Co za nieznośne dzieciaki – powiedział obu-

rzony. Tak tłukły szyszkami w drzewo, że nie mo-
głem pracować. A  przecież wiecie, jak ważna jest 
moja praca – dodał nieskromnie.

– Łamały moje gałęzie – zaszlochało drzewko. 
– Popatrzcie, co tu zostawiły – powiedział za-

jączek i wyturlał spod krzaczka pusty słoik.

– Zachowywały się tak głośno, że mój maluch 
trząsł się ze strachu – poskarżyła się sarna i poliza-
ła z czułością łebek koźlęcia.

– A  śmieci? A  zniszczone kwiaty i  grzyby? – 
krzyknęła wiewiórka siedząca wysoko na drzewie. 
– Stąd widać wszystko doskonale! Jak można tak 
zaśmiecać las?! Jak można tak niszczyć przyrodę!?

 – A my, mrówki? – ze zniszczonego mrowiska 
słychać było cichutkie głosiki. – Harowałyśmy z ta-
kim trudem i  teraz znów czeka nas ciężka praca. 
Rozmowa zwierząt trwała jeszcze bardzo długo.

Po powrocie do przedszkola pani rozmawiała 
z dziećmi o tym, co ciekawego zobaczyły i co im się 
najbardziej podobało w  czasie wycieczki do lasu. 
Przedszkolaki opowiadały o  śpiewających ptasz-
kach, o  pachnącym mchu, o  przyjemnych odgło-
sach strumyka… Ale kilkoro dzieci zdawało sobie 
sprawę, że trochę nabroiło. W końcu zebrały się na 
odwagę i przyznały się, że kiedy pani nie widziała, 
to złamały kilka zasad zachowania się w lesie. Na-
uczycielka była bardzo zmartwiona, ale ostatecz-
nie pochwaliła przedszkolaki za to, że nie kłamią, 
lecz potrafią przyznać się do popełnionego błędu. 

Na szczęście las był niedaleko przedszkola, 
więc przedszkolaki postanowiły, że następnego 
dnia pojadą tam i  wszystko pięknie posprzątają. 
I  tak się stało. Wyobraźcie sobie, jakie było ich 
zdumienie, gdy na znajomej polanie zobaczyły 
przyczepiony do drzewa kawałek kory, a  na nim 
taki oto list:

 
  

Ten smutny list bardzo dzieci zawstydził. Od 
razu domyśliły się, kto zostawił dla nich tę wiado-
mość. Ponieważ przedszkolaki kochały las, postano-
wiły odzyskać sympatię jego mieszkańców. Zabrały 
się za sprzątanie z takim zapałem, że w krótkim cza-
sie z lasu zniknęły nie tylko ich śmieci, ale też sporo 
takich, które pozostawili inni ludzie. �

Kto zwierzęta straszył krzykiem, 
rozgrzebał kijem mrowisko?

Kto niszczył drzewa i grzyby,  
w lesie zostawił śmietnisko?

Za wizytę dziękujemy, takich  
gości tu nie chcemy!

mieszkańcy lasu
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