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a górami, za lasami żył sobie  

mały kwiatek na zielonej  

łące. Kwiatek był mały  

i kolorowy. Miał małe płatki, małą  

łodyżkę i miał mało pyłku. Miał też małe 

listki, a w łodyżce miał mało soku.  

Kwiatek lubił bawić się ze swoją mamą 

i ze swoim tatą. Mama i tata też  

byli mali.  



ewnego dnia przyleciał do 

nich motylek z muchą 

i zapytali: 

-Gdzie jest las?   

Kwiatki powiedziały, że za  

górami.  



rzyleciała jeszcze biedronka 

i pszczoła i powiedziały,  

że były w ciepłych krajach  

i widziały tam palmy, koniki, 

byki, tukana, słonia, kolorowe  

papugi i ogoooomne,   

piękne kwiaty. 



      ałym kwiatkom zrobiło się 

smutno, bo też chciały być 

duże.  Postanowiły urosnąć.  

Zaczęły pić  wodę, ale wypiły jej mało 

bo miały małe łodyżki.  

Urosły tylko troszeczkę i nadal były 

smutne. Myślały, myślały… 

- Jak mamy urosnąć? 



            rzyszedł do nich pies i kot.  

Kwiatki zapytały  

-Gdzie są ciepłe kraje?   

Piesek i kotek odpowiedzieli:  

-Chyba bardzo daleko. I zapytali:  

-Dlaczego jesteście smutne? 

Kwiatki odpowiedziały:  

-Piłyśmy dużo wody, a wcale nie  

urośliśmy. 

 -To pijcie mleko- doradził kotek -my od 

mleka rośniemy. 

Kwiatki nie chciały mleka, bo nie mają 

kości.  



      otem przyszła kura  

   i powiedziała: 

-Jak nie chcecie mleka, to jedzcie 

ziarno i urośniecie.  

Kwiatki nie chciały też jeść ziarna. 

Potem przyszli do nich jeszcze  

baran, byk i koń, ale nikt im nie  

pomógł. 



        ewnego dnia do  

kwiatków przyszła myszka i zawołała: 

-Ale fajne duże kwiaty!  

A mała mrówka dodała: 

-Ogromne! 

Mrówka była malusieńka i schowała 

się pod kwiatkiem, a kwiatek był 

szczęśliwy. 
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Bajkę spisała Ewa Żebrowska – nauczycielka z przedszkola 
nr 86 w Warszawie, która w 2016 r. realizowała z dziećmi 

projekt „Kwiat”.  
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