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Skrzydła nielota 

 

 

Myślę, że nikt z was nie był dotąd w miejscu, w którym wszystko sprawia wrażenie 

miękkości. Im bardziej zbliżacie się do takiej krainy, tym lżej stąpają wasze stopy, a ciało zdaje 

się samo unosić. Podłoże, wyściełane kojącym jak poduszka mchem, łaskocze bose, zmęczone 

długą drogą stopy. Do kwitnących źdźbeł trawy przytulają się biedronki, a motyle, 

przebudzone po drzemce, opuszczają swe hamaki z liści i dają się ponieść letniemu 

wietrzykowi. Gdy pójdziecie tam, dokąd prowadzi was wiatr, usłyszycie piosenkę, którą niesie. 

Słuchajcie! Czy słyszycie? 

 

The farm is our Home, 

Come here and see the sun! 

Animals live here, 

Happiness is so near! 

 

W każdym zakątku tej krainy rozbrzmiewa muzyka. Jeśli dotarła do waszych uszu, 

oznacza to, że jesteście już bardzo blisko. Wsłuchajcie się dobrze.  

 

The farm is our Home, 

Come here and see the sun! 

Animals live here, 

Happiness is so near! 

 



 

Szczęśliwa, pełna słońca kraina, o której śpiewa wiatr, to kraina Farminków, a farm to 

ukochana farma Farminków. W słonecznej zagrodzie jest teraz lato. Wielobarwna łąka cieszy 

oczy, a malutkie, niedawno urodzone zwierzątka wystawiają noski znad trawy. W tylnej części 

gospodarstwa, między spichlerzem a drewnianym płotem, w gąszczu krzaczków porzeczki, 

uwiła gniazdko Mummy Bird. Jest ona ptaszkiem i przygotowuje się do wydania na świat 

małych piskląt. Marzy o tej chwili od dawna. Już teraz planuje każdy szczegół ich przyszłego, 

wspólnego życia. Oczyma wyobraźni widzi pisklęta, jak jedno po drugim zaczynają wędrować 

wokół gniazdka, samodzielnie wydziobywać najbardziej wartościową część nasionka, aż 

wreszcie udaje im się wzbić w powietrze i polecieć w kierunku łanów rosnącego za płotem 

złocistego zboża. Mummy Bird, gdy tylko poczuła, że pod jej ciepłym brzuszkiem jajeczka 

zaczynają pękać, z radości zaśpiewała swym dzieciom: 

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ćwiczenia i kolorowanki 

 

I HAVE GOT …………………………………… LEGS!   

(Mam ……………… nóg!) 

Zadanie 1. Wpisz w zdaniu powyżej brakujące słowo, a dowiesz się ile rak ma nóg. 

Zadanie 2. Uzupełnij zdanie:  

 I have got …………………..  legs on the left side and ……………………. legs on the right side. 
(Mam ………………….. nogi po lewej stronie i ………………… nogi po prawej stronie.) 

Zadanie 3. Połącz liniami w odpowiedni sposób: 

1                          two                                                                           5                       seven 

2                          three                                                                        6                       eight 

3                          four                                                                          7                        six 

4                          one                                                                           8                        five 


