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W ogrodzie Pana Różyczki rósł ogromny świerk. W tym to świerku był aż trzy dziuple.

W jednej z nich, tej największej, mieszkał Puchacz Teofil, w drugiej, całkiem małej, 
mieszkała Sowa Pójdźka, która nie należy do największych sów, w  trzeciej, średniej, 
mieszkała Wiewiórka Weronika.

W gałęziach tego wielkiego świerku mieszkało także bardzo wiele ptaków. Między 
innymi uwił tam sobie gniazdko Wróbelek Kubuś. Kubuś był bardzo wesołym 
ptaszkiem. Cały dzień fruwał, ćwierkał w krzaku bzu albo w krzaku jaśminu, albo 
siadał na gałązce świerka i wyśpiewywał wesołe piosenki. Czasami, kiedy poczuł się 
głodny, frunął sobie nad pole i tam zbierał ziarenka. Zjadał je natychmiast i wracał do 
śpiewania. Był on bardzo towarzyskim ptaszkiem, a nawet plotkarzem, i lubił sobie 
poplotkować z innymi wróblami o Pliszce, co pięć jajek wysiedziała i ma małe 
pisklątka, o sroce co ukradła pani Apolonii mały, srebrny pierścionek, o Wiewiórce 
Weronice, która wcale nie jest zainteresowana znajomymi, bo ciągle tylko szykuje 
zapasy na zimę.

- „Kto to widział” – ćwierkał Kubuś – „żeby gości nie zaprosić, nie porozmawiać, nie 
pośmiać się, tylko znosić do spiżarni ziarna, orzechy, żołędzie. Straszna dziwaczka z 
tej Wiewiórki Weroniki”.

- „ Ćwir,ćwir” – odpowiadały mu Wróbelki Ćwirek i Mirek.

-”Masz najzupełniejszą rację, Kubusiu.

My nigdy nie zbieramy zapasów do gniazdka.

O ile przyjemniej jest tak sobie posiedzieć na gałązce i porozmawiać”.

Wiewiórka Weronika tymczasem śmigała po zielonych gałązkach świerka i 
wydłubywała ziarenka z szyszek, potem biegała na leszczynę i zbierała orzechy 
laskowe, potem schodziła na ziemię pod starym dębem i zbierała żołędzie. Wszystkie 
te zapasy znosiła cierpliwie do swojej dziupli i układała na kupki w spiżarni, którą tam
miała. Czasami tylko spoglądała na plotkujące na gałązce wróble, fukała 
niezadowolona i wracała do pracy. 

Biegała tak całą jesień. Dziuple sobie liśćmi wymościła, jedzenia naznosiła i wreszcie 
usiadła, żeby odpocząć. A wtedy zobaczyła, że na niebie zebrały się ciemne chmury, 
zerwał się wiatr i zaczął padać śnieg.

Wtedy Wiewiórka Weronika schowała się w swojej dziupli, przykryła się ciepłą, 
puszystą kitą i zasnęła.

Tymczasem Wróbelek Kubuś siedział w swoim gniazdku bardzo głodny. Śnieg zasypał
ziemię, pole i las i nie można było znaleźć ziarenek. Nie było tez muszek ani 
robaczków, nie było co jeść. Poleciał na wielką jarzębinę, co rosła za płotem przy 
drodze, podziobał trochę zmarzniętych owoców, ale bardzo mu nie smakowały. 
Wrócił do gniazdka, skulił się, schował główkę pod skrzydełko i spróbował zasnąć.

Na próżno! Głód dawał mu się bardzo we znaki.

Zapukał więc rad nie rad do dziupli Wiewiórki Weroniki.

Otworzyła mu zaspana gospodyni.



_” Czemu mnie budzisz? - zapytała

–„Nie wiesz, że zasnęłam i muszę po mojej ciężkiej, jesiennej pracy?”

-” Ty sobie tu spokojnie śpisz, a ja jestem głodny i zmarznięty”! z żalem zawołał 
Wróbelek Kubuś._

-„ Czego ode mnie oczekujesz, Kubusiu? - zapytała śpiąca Weronika. Pewnie chcesz, 
żebym cię poczęstowała moimi zapasami.

Proszę, proszę, wejdź i podjedz sobie, ale mogę cię poczęstować tylko dzisiaj. Jutro 
będziesz musiał poradzić sobie sam!”

Kubuś spuścił głowę ze wstydem, ale głód był większy niż jego duma. Dał się zaprosić 
na talerzyk ziaren z szyszek. Najadł się, podziękował grzecznie i wrócił go gniazdka, 
które wcześniej wymościł sobie znalezionymi piórkami. Tam zasnął.

Na drugi dzień jednak obudził się znowu głodny, ale nie mógł już skorzystać z 
gościnności Weroniki, gdyż ona odmówiłaby mu stanowczo. Poleciał więc na parapet 
Pana Różyczki.

Tam zobaczył piękny, drewniany karmnik, a w nim okruszki, ziarenka, kaszkę i 
słoninkę na sznureczku.

-” Dzięki, kochany panie Różyczko!” - zaćwierkał Kubuś i usiadł w karmniku.

Zaraz przylecieli Ćwirek i Mirek oraz Sikorka Petronela.

Wróbelki jadły okruszki i ziarenka, a Sikorka dziobała słoninkę.

Och, jak sobie pojedli! Dobry pan ogrodnik Różyczka pamiętał o tym,

że w zimie trzeba dokarmiać ptaki. A one korzystały z jego gościny. Za o na wiosnę, 
kiedy stopniał śnieg i przygrzało marcowe słonko, ptaki śpiewały panu Różyczce 
piękną piosenkę wdzięczności.

Chyba trzeba będzie wziąć przykład z Wiewiórki Weroniki

– powiedział kiedyś Kubuś do Ćwirka.

Ale on nie miał takiego zamiaru.

Liczył na człowieka, który wsypie mu ziarenka i okruszki do karmnika.

Czy wiesz, że i Ty możesz dokarmiać w zimie ptaszki?

 Odpowiedzcie  na pytania:

- Co robił Wróbelek Kubuś całymi dniami?

- Czym zajmowała się Wiewiórka Weronika latem i jesienią?

- Jak była przygotowana na zimę Weronika a jak Kubuś?

- Czyje zachowanie bardziej Ci się podoba?

- Czy oszczędzasz pieniążki, które dostajesz?

- Na co chciałbyś przeznaczyć swoje oszczędności?

 

Komentarz dla rodziców:

Bardzo często chcemy dziecku zrobić przyjemność. Kupujemy mu 
smakołyki, zabawki albo inne prezenty. Dziecko rozwija się w 
przekonaniu, że jego wartość jest wysoka, ponieważ jest ciągle 
nagradzane i obdarowywane podarunkami. Rośnie ono pewne, że o nic 



nie warto się starać ani nawet o niczym marzyć, ponieważ dostanie to, co 
chce, jak nie od mamy to od babci albo od innych krewnych czy 
zaprzyjaźnionych osób. W dziecięcych pokojach piętrzą się stosy 
zabawek, którymi dziecko bawiło się jeden dzień, dwa dni. Można to 
często zaobserwować. 

Jeżeli zauważasz u swojego dziecka postawę roszczeniową wobec 
otoczenia, przeczytaj mu te bajkę. I porozmawiaj z nim. Zapytaj, czy 
bardzo czegoś pragnie, o czymś marzy. Spróbuj ułożyć plan oszczędzania 
pieniędzy na ten cel. Naucz je szanować prezenty i uświadom mu, że są na
świecie, a nawet wśród znajomych i kolegów, dzieci, których rodzice są w 
trudnej sytuacji, więc nie mają tyle zabawek, a wcale nie znaczy to, że są 
gorsze.

Na przykładzie wróbelka i wiewiórki z bajki pokaż wzorzec osoby 
zapobiegliwej, zaradnej i postawę lekkoducha, który nie troszczy się o 
przyszłość. Pochwal przy tym postawę Wiewiórki Weroniki, która stara 
się o zabezpieczenie bytu i nie zajmuje się drobiazgami.

Objaśnij tez dziecku, że kiedy przyjdzie zima i śnieg zasypie świat, małe 
ptaszki nie mają co jeść. 

Może postaracie się o karmnik i dziecko, pod Twoim kierunkiem będzie 
dokarmiać ptaki.

 


