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Puk, puk... czy jest tu ktoś?
Nazywam się myszka Tosia i jestem troszkę nieśmiała…

Jednak bardzo chciałabym Was poznać drogie dzieci 
i zabrać ze sobą w podróż pełną przygód i zagadek. 

Razem pośpiewamy i zwiedzimy świat: 
poznamy inne kraje, kultury i nowe potrawy.

Chodźcie ze mną, a przekonacie się,
jak różnorodny i piękny jest świat 

oraz że każdy zajmuje w nim swoje ważne miejsce!



Nawet tak drobniutka myszka jak ja, 
ma swoje miejsce na Ziemi. 

Pokażę Wam, że marzenia się spełniają, ale na początek 
nauczymy się rymowanki. Powtarzajcie za mną: 

Czy to na podróż już czas?
O tak! Szybko, bo czas goni nas!

Plecak, kartka, długopis jest,  
to na przygodę wybierzmy się.

Pomysły, dobry humor  - spakowane też -
więc wszystko gotowe. Gotowi my też!



Moja przygoda rozpoczyna się pewnego letniego dnia...
Na zewnątrz świeciło piękne słońce,

mama obudziła mnie na  śniadanie i pocałowała w czoło. 
To był taki nasz zwyczaj, rozumiecie? 

Nałożyłam moją ulubioną sukienkę, uczesałam włosy, 
umyłam zęby i zeszłam po schodach do jadalni.



Kiedy byłam już na dole, zaniemówiłam
- z zaskoczenia nie wiedziałam, co powiedzieć... 

Na stole stał duży tort czekoladowy 
i leżało mnóstwo prezentów. 

Obok stołu stała moja siostra Pola i brat Jaś, mama i tato 
i wszyscy zaczęli śpiewać mi 

,,STO LAT!”



-Wszystkiego najlepszego, Tosiu!
- powiedział tata i mocno mnie  przytulił.

-Dziękuję tatusiu. - Wzruszyłam się, aż łza spłynęła mi po policzku.
-Tosiu! Tosiu! - Powiedział Jaś. - Jakie masz życzenie? 
Zanim  zdmuchniesz świeczki musisz o nim pomyśleć.
- Wiem! Wiem, jakie mam życzenie, ale nie powiem!

To moja tajemnica.

Wam dzieci, mogę powiedzieć, ale nikomu nie mówcie! 
Obiecujecie? Moim marzeniem jest odbyć podróż dookoła świata. 

Baaaardzo o tym marzę!
I kto wie, może w te urodziny spełni się moje życzenie? 

Trzymajcie kciuki.



- No to Tosiu, czas zdmuchnąć świeczki. - Powiedziała mama.
- RAZ, DWA, TRZY! - Wszyscy razem odliczali.

- Proszę, abym w te urodziny przebyła podróż dookoła świata. -
zamknęłam oczy i myśląc życzenie, zdmuchnęłam świeczki.

Nagle uniosłam się do góry: 
leciałam wysoko, wysoko, aż do chmur! 

Troszkę się przestraszyłam, więc usiadłam na chmurce, 
zastanawiając się: co tu się dzieje i o co tu chodzi? 
A jeśli to spełnia się moje marzenie urodzinowe?

O tak! Ale super! 



Nagle zobaczyłam duże drewniane drzwi z napisem: 

,,NOWA PRZYGODA”. 

Musicie wiedzieć, że jestem bardzo ciekawską myszką, 
więc szybko przeskoczyłam z chmurki na chmurkę 

i otworzyłam drzwi, za którymi zobaczyłam piękny krajobraz.

Pytanie tylko: gdzie ja jestem?



Mam pomysł, ułóżmy z tej okazji rymowankę! 
Co wy na to? Zaczynamy?!

Kontynenty dziś zwiedzimy,
mapę świata poćwiczymy.

Odkryjemy nowe kraje, 
potrawy i zwyczaje.

Ruszajmy w podróż, już czas, 
zobaczmy gdzie poniesie wiatr nas!



Dzieci, gdzie ja jestem? –
Otaczają mnie potężne mury i co jakiś czas widać wieże. 

– Hmm, pomyślmy gdzie ja mogę być? 
Wokół jest pełno pól i wydaje mi się, że rośnie tam ryż. 

Ludzie tutaj mają bardziej skośne oczy, niż w Polsce.

Chodźmy dalej, może zaraz się wyjaśni, 
co to za tajemnicze miejsce! 



- Przepraszam? - Szturchnęłam jakiegoś Pana, ale chyba jestem
za mała, bo niestety mnie nie zauważył. A chciałam tylko spytać,
gdzie dotarliśmy.
- Dziewczynko? Dziewczynko? – Złapałam za spodnie małą
dziewczynkę a Ona odwróciła się i kucnęła obok mnie.
- Zao sh{ng hao! Jestem Zao. A Ty, jak masz na imię? -
zapytała dziewczynka.
- Jestem Tosia. Co... co... co znaczą słowa, które powiedziałaś przed
chwilą?
-Spokojnie, nie bój się. To znaczy po chińsku Dzień Dobry!
Nie chciałam Cię przestraszyć. - Powiedziała Zao.



To ja jestem w Chinach? Ale super! Moje marzenie się spełnia!
- Tutaj, gdzie stoimy jest Wielki Mur Chiński. Jest bardzo ważnym 
zabytkiem w naszej kulturze. Bronił Chin przed najazdem niegrzecznych 
rycerzy, tak mi mama tłumaczy – odpowiedziała Zao.
- Ojej. Nie wiedziałem, że jestem w tak ważnym miejscu!
- Patrz! Patrz Tosiu! Zaczyna się trening Taiji. Może poćwiczysz z
nami?  Przyszłam tu z mamą specjalnie by potrenować.
- A co to to jest Taiji? - zapytałam.
- Są to takie ćwiczenia na równowagę oraz sztuka walki samoobrony. 
Chodź  będzie fajnie!
- Dobrze. Spróbuję, ale jestem malutka więc stanę sobie z boku -
odpowiedziałam troszkę przerażona, ponieważ na placu, na którym 
odbywał się trening  zgromadziło się bardzo dużo ludzi, a musicie 
wiedzieć, że troszkę się boję się, gdy wokół mnie jest tłum.



Nagle panowie w specjalnych białych strojach, które 
nazywają się kimono, zaczęli bić w bębny. Pojawił się mistrz 
i ukłonił się w naszym  kierunku. Musieliśmy rozejść się tak,

aby każdy miał dużo miejsca do wykonywania ćwiczeń.
Po chwili zaczął się trening. Stałam blisko Zao. 

Pięknie ćwiczyła! Potrafiła nawet stanąć na jednej nodze! 
Ja niestety nie  potrafiłam i ciągle się wywracałam, 

ale liczy się, że próbowałam, prawda? 
A może teraz Wy spróbujecie stanąć na jednej nodze? 

Chodźcie! Zaśpiewajmy rymowankę i wstańmy z kanapy!  
Zobaczymy kto jest mistrzem stania na jednej nodze? 

GOTOWI? START!



Na jedną nogę stań dziś.
Krok w przód i krok w tył,

zrób szybko w mig.
Ręką w prawo, ręką w lewo.
wachlujemy tak jak drzewo!

Na drugą nogę stań. Okręć wokół się.
Ukłon teraz na koniec zrobiony!

I trening już jest zakończony!
Kto tu mistrzem jest?

Każdy zuch, czyli Ty też!



I jak Wam poszedł trening drogie dzieci? 
Myślę, że świetnie! Ruszajmy dalej w świat!

Ale, ale... muszę pożegnać się z Zao. 
Niegrzecznie byłoby tak odejść bez pożegnania.

- Zao? Ja muszę już iść, ale bardzo się cieszę, że Cię spotkałam.  
Dziękuję, że powiedziałaś mi i pokazałaś tyle ciekawych rzeczy! 

Będę o Tobie zawsze pamiętać!
- Pa, pa, Tosiu. Miłej podróży, ja również się cieszę, że Cię poznałam!



Nagle usłyszałam i poczułam, jak zaburczało mi w brzuszku. 
Oj oj, chyba pora coś zjeść. Tylko ciekawe co jedzą Chińczycy? 

O! Patrzcie, jakiś stragan!
Podejdźmy i zobaczmy co tam jest dobrego. 

Widzę dużo ryżu i bardzo dużo warzyw: bakłażan, dynię, fasolę
a nawet popularne tu chili oraz pędy bambusa.

Jest też dużo rodzajów mięsa, m.in. wieprzowina i wołowina. 

Musicie wiedzieć dzieci, że dzięki mojej babci, która wszystkiego 
mnie nauczyła, bardzo dobrze znam się na gotowaniu i bardzo to 

lubię. Często robię jedzenie dla całej mojej rodziny. 



Po chwili poczułam jak ktoś mnie szturcha. Odwróciłam się
i zobaczyłam rudego misia, chodź nie byłam pewna co to za zwierzę.
- Cześć, jestem panda Frotka.
- Cześć. To pandy nie są czarno-białe? Ty jesteś przecież prawie cała
ruda.
-Tak, tak wiem. Wszyscy, którzy przyjeżdżają z innych krajów się dziwią.
Jestem bardzo rzadkim gatunkiem pandy i występuję właśnie głównie
w Chinach, a moja nazwa pochodzi od futerka.
- O, to ciekawe! A czemu mnie szturchnęłaś? Potrzebujesz czegoś?
- Pomyślałam, że potrzebujesz pomocy, ponieważ tak stałaś
przy straganie i wyglądałaś na zagubioną. Mogę wiedzieć jak masz
na imię?



-Mam na imię Tosia i masz rację, czuję się trochę  zagubiona, 

ponieważ jest tu bardzo dużo ludzi a ja jestem taka mała.

- Chodź, weźmiemy trochę jedzenia i mogę ci pomóc dostać się tam  

gdzie będziesz chciała.

-Ojej! Dziękuję bardzo! Odbywam teraz podróż dookoła świata i  myślę, 

że to już czas odwiedzić kolejne ciekawe miejsca. To idziemy? - zapytałam

zniecierpliwiona.

- Jasne. Wskakuj na mój grzbiet.



Siedząc na grzbiecie Frotki dowiedziałam się wiele ciekawych 
rzeczy o Chinach. Dzieci tutaj, podobnie jak my, lubią grać w klasy, 

rzucając kamykiem po namalowanych polach i przeskakując 

na następną cyfrę. Tylko po chińsku ta gra nazywa się Gat Fei Gei. 
To niesamowite, że chociaż mieszkamy tak daleko siebie,

to bawimy się w podobny sposób!



-Tosiu? A gdzie teraz masz zamiar jechać?
-Wiesz co, Frotko - odpowiedziałam - chciałabym teraz udać 
się do Australii, ale to bardzo daleko.
- Nie martw się! Zaraz coś wymyślimy. Patrz! Patrz Tosiu,
tam jest balon i akurat odlatuje. Co sądzisz o podróży 
wielkim balonem?
- Tak! Tak! Tak! Ale super!
- Biegnij szybko to zdążysz.
- Dobrze. Dziękuję Frotko za pomoc. Będę o Tobie pamiętać! 
Pa, pa.
- Pa, Tosiu. Udanej przygody!



Szybciutko pobiegłam do balonu 
i zdążyłam w ostatniej chwili. 

Uff. Całe szczęście! Zapomniałabym! 
Czas na naszą rymowankę! 

Zaczynamy! RAZ, DWA, TRZY i... 

Kontynenty dziś zwiedzimy,
mapę świata poćwiczymy.

Odkryjemy nowe kraje, 
potrawy i zwyczaje.

Ruszajmy w podróż, już czas, 
zobaczmy gdzie poniesie wiatr nas!



Podróż balonem była baaaardzo długa, ale za to bardzo ekscytującą.
Początkowo troszkę się bałam, ponieważ lecieliśmy wysoko,
a ja niestety boję się wysokości, ale później, kiedy już się
przyzwyczaiłam, było bardzo fajnie. Poznałam Toma, który podobnie,
jak ja leciał do Australii tylko, że do swojej babci w odwiedziny.
Był bardzo miłym, mądrym i zabawnym pieskiem.
-Tosiu! To już Australia! - Powiedział zachwycony Tom.
- A po czym to poznałeś?
-To proste. Widać tu nawet z góry, szczyty wysokich budynków
oraz największe miasto zwane Sydney. Lecieliśmy też nad Wielką Rafą
Koralową. Australia jest ogromna i zajmuje prawie cały kontynent.
Chodź, lądujemy, musimy wysiadać.
-Dobrze, już idę.



Kiedy z Tomem wyszliśmy z balonu, poszliśmy zjeść.
- W Australii bardzo często je się owoce morza - powiedział Tom.
- A co to takiego są owoce morza? - zapytałam.
- Są to na przykład ssaki, ryby czy inne stworzenia które pływają w wodzie.
- I ja mam to zjeść? O nie! Na pewno nie!
- To jest bardzo dobre, Tosiu. Ja uwielbiam kalmary.
- Wiesz co Tom, podziękuję. Wolę zjeść jakieś warzywo albo ser. 
- No dobrze, jak uważasz, ale spróbuj kiedyś, chociażby krewetek. Są one 
bardzo zdrowe.
- Dobrze. Ja muszę ruszać dalej, miłej wizyty u babci. 
- Powodzenia! Miłej podróży!
- Dziękuję Tom, życzę Ci smacznego! 



Po pożegnaniu z Tomem, postanowiłam poszukać chociaż
malutkiego kawałka sera bądź jakiegoś warzywa.

Akurat, obok mnie przejeżdżał samochód z towarem do sklepu, 
więc postanowiłam wskoczyć na niego i coś przekąsić. 
Kiedy byłam już w środku, zobaczyłam dużo jedzenia

i na szczęście nie były to owoce morza! 
Na skrzynkach było napisane "Sydney".



Ojej! Czy ja jadę właśnie tam? Byłoby super! 
Marzę o tym, bo podobno jest tam pięknie. 

Ale fajnie, już nie mogę się doczekać. 
Może nawet zobaczę operę na wodzie? 

Musicie wiedzieć dzieci, że bardzo lubię chodzić do opery. 
Ta w Sydney dokładnie nazywa się „Sydney Opera House” 

i niektórzy nazywają ją jednym z Cudów Świata. 



Z okna ciężarówki widziałam wysokie budynki, bloki 
oraz sklepiki przy ulicy. 

To chyba już Sydney! Widzę tą operę! To niesamowite!

„Wyskoczę, gdy samochód się zatrzyma” – pomyślałam . 
I kto wie może uda mi się nawet wejść do środka tego pięknego budynku?

Chodźmy! Kiedy byłam już na chodniku, pobiegłam w stronę przystani, 
skąd odpływały łodzie. Niestety nie zdążyłam, bo łódź właśnie odpłynęła.

"Hm, co by tu zrobić? Sama przecież nie przepłynę takiej drogi."
Rozejrzałam się wokół siebie i zobaczyłam ryby w sieci. 
A może one pomogą mi przepłynąć? Jak myślicie dzieci?

Zapytajmy i zobaczymy.



- Cześć rybki? Przepraszam, że przeszkadzam, ale czy mogłybyście
pomóc mi dostać się do opery na wodzie?
- Good Morning, to znaczy po angielsku dzień dobry. Jestem Złota a to
mój brat Srebrny. Jasne, że ci pomożemy, tylko najpierw musisz nam
pomóc wydostać się z tych sieci.
- A to w Australii mówi się po angielsku? Nie wiedziałam. Już Wam
pomagam rybki. - Zaczęłam gryźć moimi zębami sieć rybacką, aż Złota
i Srebrny byli wolni.
- Dziękujemy! A Ty jak masz na imię i skąd jesteś?
- Mam na imię Tosia i jestem z Polski.
- Ooo, super. To już daleką podróż przebyłaś. Chodź, pomożemy Ci dostać
się do opery. Wskoczyliśmy razem do wody i popłynęliśmy.



W wodzie żyło tak dużo różnych zwierząt.
- To tutaj Tosiu.
- Ojej. Tak szybko? Bardzo dziękuję Wam rybki.
- Proszę. Spokojnej dalszej podróży.
Złota i Srebrny odpłynęli, a ja stałam przed ogromnym budynkiem. 

Byłoby cudownie, gdybym mogła obejrzeć chociaż jedno 
przedstawienie operowe, posłuchać pięknego śpiewu i zwiedzić 
budynek opery. Podbiegłam do szpary w drzwiach i wślizgnęłam się
do środka. Zobaczyłam duży korytarz oraz długie schody prowadzące 
na górę. Pobiegłam po schodach i zobaczyłam kolejkę do jednej z sal. 
Może będzie  jakieś przedstawienie operowe? Zobaczmy! 
Sala była ogromna. Wszędzie było pełno czerwonych foteli.



Postanowiłam usiąść sobie gdzieś blisko sceny, by wszystko dobrze 
było widać. Nagle zgasło światło. Ojej! Zaczyna się! 

Na scenie pojawiła się Pani ubrana w piękną sukienkę i baletki. 
Jak myślicie dzieci, kim ona była? 

Oczywiście, że baletnicą, ależ Wy jesteście mądrzy. Punkt dla was! 
Na scenie, tanecznym krokiem pojawiały się coraz to inne osoby, 

aż cała scena wypełniła się tancerzami. 
Gdy wszyscy już zajęli swoje miejsca, rozpoczął się pokaz. 

Tańczyli tak przepięknie! Robili różne trudne figury i obroty 
a wszystko tak delikatnie jakby ważyli tyle, co piórko.

Rozpoznałam, że tańczą bardzo znany układ, a samo przedstawienie 
nazywało się ,,Jezioro Łabędzie”. Po zakończeniu przedstawienia 

wszyscy wstali i klaskali przez długi czas. 
Panie baletnice dostały kwiaty od Panów. Co to były za emocje!



Cieszę się, że mogłam obejrzeć tak piękne przedstawienie  
i to jeszcze w operze w Sydney. 

Myślałam, że tu mieści się tylko opera,
ale jak widać są tu również innego rodzaju 

przedstawienia. Kiedy wychodziłam zobaczyłam,
że jedna z baletnic wróciła na scenę, więc postanowiłam 

szybko do niej podbiec i pogratulować występu.



- Dzień dobry proszę Pani.
- Oo, co to za urocza myszka. Dzień dobry, jestem Anna. A ty jak masz
na imię?
- Jestem Tosia i chciałabym Pani pogratulować występu. Pięknie Pani
tańczyła i poruszała się tak delikatnie.
- Dziękuję bardzo! Bardzo lubię tańczyć. Niestety podczas występu
zgubiłam pamiątkowy naszyjnik po babci i nie mogę go nigdzie znaleźć.
- Może pomogę ?
- Byłabym bardzo wdzięczna Tosiu. Jestem do niego przywiązana.
To moja jedyna pamiątka po babci.
Zaczęłam przeszukiwać całą scenę, ale nigdzie nie mogłam znaleźć
naszyjnika. Kiedy już miałam się poddać, zobaczyłam, że na drugim
końcu sceny przy czerwonej kotarze coś się błyszczy.



- Mam! Znalazłam Anno!
- Tak bardzo Ci dziękuję Tosiu! Sama na pewno bym tego nie znalazła.
- Proszę. Piękny jest ten naszyjnik. Był to fioletowy kamyk ze złotą
obrączką.
- Jest jedyny w swoim rodzaju, mocno się do niego przywiązałam.
Ja już muszę iść się przebrać, Tosiu. Jeszcze raz dziękuję Ci za pomoc.
Miłego dnia!
-I nawzajem Anno!

Kiedy baletnica pobiegła za kotarę, ja wybiegłam z sali i skierowałam
się ku drzwiom wyjściowym. Na zewnątrz świeciło piękne słońce
i zobaczyłam motorówkę podpływającą, aby zabrać jakiegoś Pana.
Szybko postanowiłam zabrać się razem z nim.



Motorówka płynęła tak szybko! Bałam się, że wypadnę. 
Na szczęście bezpiecznie dopłynęliśmy do portu. 

To dopiero było przeżycie! 
Chyba czas ruszać w dalszą podróż i odwiedzić nowe państwo.

Chyba wiecie dzieci co teraz trzeba zaśpiewać? 

Kontynenty dziś zwiedzimy, 
mapę świata poćwiczymy. 

Odkryjemy nowe kraje, 
potrawy i zwyczaje. 

Ruszajmy w podróż, już czas, 
zobaczmy gdzie poniesie wiatr nas!



Czas na  kolejna przygodę!
Do portu przypłynął właśnie duży statek  wycieczkowy, 

więc postanowiłam wsiąść i zobaczyć, gdzie popłyniemy. 
W trakcie podróży okazało się, że płyniemy do Egiptu!

Będziemy płynąć przez wielki Ocean Indyjski. 
Ponieważ po tylu przygodach byłam trochę zmęczona, postanowiłam 

położyć się na chwilę spać.
Obudził mnie tupot nóg. Chyba jesteśmy już na miejscu. 

W porcie widniał napis: „Egipt”.
Jak się później okazało, przepłynęliśmy też przez Morze Czerwone! 

Ale emocje! Ależ tutaj jest gorąco! 
Przeszłam trochę od portu i zobaczyłam wokół mnie piasek, 

a w oddali piramidy. 



Piękny widok! 
Piramida, do której przyszłam nazywała się 
Wielką Piramidą, bądź Piramidą Cheopsa. 

Dowiedziałam się, że piramidy 
to inaczej grobowce wielkich faraonów. 

Czy uwierzycie, że budowano ją aż 20 lat? To bardzo długo! 
Piramida ta jest uznana za jeden z Cudów Świata. 



To niesamowite, że mogę tu być! 
Chodźmy zobaczyć co się znajduje w środku. 

Kiedy już byłam w środku, to trochę się zdziwiłam. 
Wiecie dlaczego? Zawsze myślałam, że w piramidzie jest dużo pustego 

miejsca, a okazało się, że od razu po wejściu są wąskie dróżki, które 
tworzą trudny do zapamiętania i przejścia labirynt. Dołączyłam się 

do wycieczki i słuchałam opowieści przewodnika. Pilnowałam tylko, 
żeby się nie zgubić, bo nie wiem jakbym wróciła. Dowiedziałam się, 

że ciało faraona było  zabalsamowane po śmierci i wyglądało 
jak mumia. Wiedzieliście o tym? Ja uważam, że to niesamowite!



-Przepraszam? - Nagle poczułam jak ktoś mnie dotyka.
-Ojej, Ciocia Ola! Cześć, coTy tu robisz Ciociu?
-Cześć Tosiu, ja tu mieszkam od niedawna. Bardziej mnie ciekawi 
co Ty tu porabiasz? Egipt jest bardzo daleko od Polski.
-To mój prezent urodzinowy Ciociu! Spełnia się moje marzenie!
-To super! Może masz ochotę spędzić u nas trochę czasu?
-O tak! Byłoby super! Jestem troszkę zmęczona i z chęcią bym  
odpoczęła.
-To chodźmy.



- A jak się dostaniemy do Twojego domu?
- Zaraz się wszystkiego dowiesz, chodź za mną.
Trochę się zdziwiłam, bo nie wiedziałam, gdzie idziemy. 
Szłam, szłam i szłam, aż w końcu rozbolały mnie nóżki.
- Ciociu, długo jeszcze będziemy iść, bo nogi mnie już bolą?
- To już niedaleko. Naprawdę. Uwierz, że warto.

Tak jak ciocia powiedziała, już po chwili byłyśmy na
miejscu. Przede mną stało jakieś zwierzę. Nigdy takiego nie
widziałam. Hmm, ciekawe co to za zwierzak.
A wy jak myślicie? Kto to może być?
Zaśpiewajmy razem rymowankę to na pewno odgadniemy!



Długie nogi mam.
u góry rośnie mi garb.

Taki spryciarz ze mnie,  
że nawet mam ich dwa!

Brązowy to mój kolor.
Bardzo lubię go!

A Wy wiecie kim jestem?
Już chyba każdy wie to!

No tak, macie rację! To wielbłąd! 
Dziękuję za pomoc dzieci. Co ja bym bez Was zrobiła?!



-Ciociu? A wielbłąd mnie nie zje? Ja jestem taka malutka
a on taki ogromny.
- Spokojnie. O to się nie martw. Będzie dobrze.
- Czy ktoś tu o mnie rozmawia? - nagle wielbłąd odwrócił się i spojrzał
na mnie. Powiem Wam, że się przestraszyłam. Pierwszy raz widzę tak
duże zwierzę.
- Jestem… jestem Tosia, a Ty?
- Jestem Filip. Chyba się mnie nie boisz?
- Odrobinkę tak, bo jesteś duży.
-Niepotrzebnie. Jestem bardzo miły i spokojny. Wielbłądy mają to
wpisane w swoją naturę. Nie masz się czego obawiać.



- Uff, jak dobrze. Pewnie ci gorąco tutaj? – zagadnęłam wielbłąda.
- Nie, mam ciało i kopyta przystosowane do gorącego klimatu, 
ale Tobie pewnie jest gorąco?
-Troszkę tak. U mnie w Polsce nie jest aż tak bardzo gorąco, jak tu u 
Was.
- Ooo, jesteś z Polski? To daleko stąd. Opowiedziałabyś mi trochę o  
niej? Jestem bardzo ciekawy.
- Tak, pewnie, że tak! A co byś chciał wiedzieć Filipie?
- Mam takie jedno pytanie, ale nie wiem czy to mądre.
- Pytaj śmiało i pamiętaj, że każde pytanie jest mądre i ważne.
- Chciałem zapytać się czy to prawda, że w Polsce rosną takie piękne
żółte kwiaty? Zapomniałem jak się nazywają, ale żółty to mój ulubiony
kolor .



- Czy chodzi Ci o żonkile?
- O tak, tak! Kiedyś Twoja Ciocia pokazała mi te kwiatki i bardzo mi
się spodobały! Chciałbym jeszcze kiedyś je zobaczyć.
- A wiesz co? W plecaku mam różne rzeczy z mojego domu i ogródka
i jest tam także żonkil. U mnie rośnie ich bardzo dużo. Chciałbyś może
dostać jednego ode mnie?
- Mówisz poważnie? Byłbym bardzo szczęśliwy, gdybyś mi go
podarowała!
- Proszę. Tylko musisz uważać na niego. Kwiatki są bardzo delikatne.
- Ojej! Dziękuję! To spełnienie moich marzeń! Jesteś super myszką!
- Tosiu, Tosiu? Gdzie jesteś? - Usłyszałam jak woła mnie Ciocia.
- Tu jestem! Z Filipem.



- O widzę, że już się nie boisz?
- Nie, Ciociu. Filip jest przemiłym wielbłądem!
- Bardzo się cieszę. A co to za kwiatek trzyma Filip?
- To przecież żonkil. Przywiozłam go w plecaku z Polski
i dowiedziałam się, że Filip bardzo je lubi, więc Mu go podarowałam.
- To miło z Twojej strony Tosiu. Widać, że Filipowi sprawiło to  
ogromną przyjemność. Musimy już jednak iść, bo w domu czeka na nas 
Wujek.
- Dobrze, już idę, tylko się pożegnam.
- Pa, pa Filipie, pamiętaj, żeby dbać o siebie i o kwiatka, podlewaj go!
- Do widzenia Tosiu i jeszcze raz dziękuję! To najlepszy prezent, jaki  
dostałem.



Ależ mi gorąco. Na szczęście Ciocia powiedziała, że już niedaleko
do domu. Tak bardzo się cieszę, że sprawiłam radość Filipowi.
- Chodź Tosiu! Jesteśmy już na miejscu.
- Kogo ja tu widzę! To moja Tosia! Jak ja Cię dawno nie widziałem -
powiedział Wujek i przytulił mnie bardzo mocno.
- Witaj Wujku! Jak się czujesz?
- Wszystko dobrze u mnie. Razem z Ciocią mieliśmy zamiar niedługo 
jechać do Polski, a tu taka niespodzianka!



- Cieszę się bardzo! Ciocia mnie zobaczyła i zaproponowała, żebym do Was 
przyjechała i odpoczęła.
- To super! Chodź pokażę Ci nasz skromny domek.
- Poczekajcie chwilkę - powiedziała ciocia Ola. - mamy dla Ciebie, Skarbie,
prezent. Nie zapomnieliśmy o Twoich urodzinach!
- Nie trzeba było, ja najbardziej cieszę się z tego, że jestem tu z Wami! To dla 
mnie najlepszy prezent jaki mogłam dostać.
- Proszę. Otwórz pudełeczko.
-To dla mnie, ale piękne?! - W pudełeczku był mały naszyjnik z niebieskim 
kryształkiem. Musicie wiedzieć drogie dzieci, że niebieski to jeden z moich 
ulubionych kolorów.
- Tak bardzo dziękuję, jest piękny!
- Dobrze, to teraz możemy iść odpocząć.
- Chodźmy…



I poszliśmy...

Moja przygoda jeszcze się nie kończy,
ale to już czas, aby dziś się pożegnać,
ponieważ jestem bardzo zmęczona.
Dziękuję, że byliście razem ze mną
i pomagaliście mi odkryć, jaki piękny jest
otaczający nas świat.
Do zobaczenia w następnej podróży kochane dzieci!
Mam nadzieję, że będziecie ponownie ze mną.



Do usłyszenia! 
Wasza myszka Tosia



***

Dołożyłam wszelkich starań, aby e-book stanowił inspirację 
do pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi. 

Projekt nie był finansowany z żadnych źródeł. 
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