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OPOWIEŚĆ TRZECIA

Kochana Fifinko, najmilszy Kaperku i wy, cała nasza piracka rodzinko!
Wypłynęliśmy w morze już tydzień temu. Sami wiecie, że zawsze chcieliśmy 

pożeglować w nieznane, a nigdy nie mieliśmy na to czasu. I właśnie wczoraj 
przeżyliśmy pierwszą przygodę. Bardzo dziwną! 

Przypłynęliśmy na wyspę – tłok panował okropny, ale ludzi nie było. Były za 
to ryby. Latające! Fruwał ich tam cały tłum, a na dodatek tańczyły… I grała im 
prawdziwa morska orkiestra! Okazało się, że to rybi ślub, na który nas zapro-
szono, hasaliśmy więc z rybami aż do rana. Muzyka była cudowna, ale jedzenie 
okropne – same glony i wodorosty. 

Nie wierzycie? Spójrzcie na zdjęcie. Widzicie pannę młodą w welonie i pana 
młodego we fraku? Możecie też policzyć czerwone lampiony, wyglądały na-
prawdę pięknie!

Szkoda, że Was tu nie ma. Całujemy w nochale – Wasi Mama i Tata

DOMALUNKI

Raz rybki w morzu brały ślub,
a ty rysunek piękny zrób!
Czy widzisz?
Krab na trąbie gra…

Dorysuj obok jeszcze dwa!

List w butelceList w butelce
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Bajeczka matematycznaOPOWIEŚĆ DZIESIĄTA

POSZUKAJKA

Patrz! Gryzelda strasznie zbladła,
Zuzia robi dziwną minę…
Pogubiły wszystkie skarby, 
uciekając przed rekinem!
Drogi znaleźć nie potrafią,
chociaż płyną całkiem żwawo.
Ale którą wybrać ścieżkę?
Może lewą?
Może prawą?

Póki potwór się zaczaił
(chce im zrobić niespodziankę),
ty wyprowadź z labiryntu
Zuzię i jej koleżankę.

Ośmiorniczka Zuzia i meduza Gryzelda uwielbiały spacery! 
A gdzie mogą spacerować ośmiornica i meduza? Każdy wie –  
na dnie morza! 

Pewnego ranka powędrowały tak daleko, że trafiły w całkiem niezna- 
jome miejsce. Woda była tam zielona, koralowce urosły takie ogromne, 
 że tworzyły wielki labirynt. Dokoła leżały muszle, kwitły morskie kwiaty,  
a w samym środku labiryntu znajdował się wrak statku… Przyjaciółki odkryły 
w nim cztery perły, srebrny łańcuch, miecz, starą skrzynkę, dwa złote talerze, 
figurkę dziwnej grubej baby i błyszczącą piłkę. I pewnie znalazłyby 
dużo więcej, gdyby nie spłoszył ich głodny, zębaty rekin!

Ile okrągłych skarbów znalazły Gryzelda i Zuzia, nim uciekły 
przed morską bestią?
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Bajeczka matematyczna
OPOWIEŚĆ JEDENASTA

Pewnego ranka kapitan Barnaba zwołał całą załogę. 
– Co się stało? 
– Wylało się kakao! – burknął pirat. – Musimy wykopać studnię!
– Mamy strumyczek! Po co nam studnia? – zdziwiła się babka Piratka.
– Będziemy w niej trzymać skarby, do stu węgorzy! Kto tu jest królem? Ja czy 

nie ja?!
– Ty… – westchnęła babka. – Tylko już się nie złość.
Zrobiła beczkę lemoniady i górę kanapek, żeby wszyscy mieli siłę do pracy, 

i po chwili cała rodzina machała szpadlami. Kopali i kopali, pięć łopat po-
łamali, aż wreszcie studnia była gotowa. Wody w niej nie było, za to na 
dnie znaleźli pięć starych lamp, a w jednej z nich dżinna, który bardzo 
się nudził i robił skarpetkę na drutach. Sprawdzili też pozostałe lampy, 

ale nikt w nich nie mieszkał. 
W ilu lampach nie było skarpetkowych duchów?

POSZUKAJKA

Raz piraci na swej wyspie 
wykopali studnię,
a w tej studni duch narzekał
głośno i paskudnie.
A w tej studni dżinn okropnie
płakał i marudził,
że chce wreszcie 
wyjść z tej studni,
bo się strasznie nudzi!

Kto chce ducha uratować,
pomóc odrobinkę,
niech odszuka na obrazku 
sznurek i drabinkę!

29



Redaktor prowadzący  Anna Garbal
Korekta   Joanna Kończak, Magdalena Korobkiewicz
Redaktor techniczny, opracowanie DTP  
Agnieszka Czubaszek-Matulka

ISBN 978-83-10-12646-7

P R I N T E D  I N  P O L A N D

Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa 2015 r.
Wydanie pierwsze
Druk: EDICA Sp. z o.o., Poznań

Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA Sp. z o.o.
02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 24c
tel. 22 643 93 89, 22 331 91 49, 
faks 22 643 70 28
e-mail: naszaksiegarnia@nk.com.pl

Dział Handlowy: 
tel. 22 331 91 55, tel./faks 22 643 64 42 
Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 641 56 32
e-mail: sklep.wysylkowy@nk.com.pl www.nk.com.pl


