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dzika Fredzia

Córka podróżnika – odważna i dzika! 
Zwinna jak małpka i okropnie nieposłuszna.

Agata

Ma piękne oczy i dobre maniery. 
Chyba że… zobaczy muchę.

A oto i oni! Album ro dzinny
dziadek, kapitan  Barnaba 
– król piratów 

babka Piratka 
Mama i Tata 

Rządzi piracką bandą, ale czasem 
chciałby mieć trochę spokoju... Dzierga na drutach ciepłe majty

i ma talent do szukania skarbów w lesie.

wuj Szwendobylski
Słynny podróżnik.
Był wszędzie,
widział wszystko,
ale nie umie wychowywać 
dzieci…

Najmilsza ośmiornica
w okolicy.

Prowadzi wspaniałe lekcje!

...oraz ich przyjaciele:

żaba
ośmiorniczka Zuzia



pani Gienia
Królowa zwierząt domowych 
– każdy pies i prosiak kocha 
ją do szaleństwa!

Album ro dzinny

Mama i Tata 

Nauczą was wszystkiego!  
Kto powiedział,  
że pirat nie może być nauczycielem? 

wuj Szwendobylski

Pokocha każde zwierzątko. 
Chyba że to straszny robal… 

Kaperek 
Łowca przygód, który nie boi się 
niczego! Oprócz lodowatej wody.

ośmiorniczka Zuzia

mała piratka Fifinka 

Im starszy – tym lepszy!  
Może zapomniał to i owo,  

ale na grzybach zna się jak nikt!

pradziad Demencjusz 

kura Balbina
Nie jest zbyt mądra,
ale codziennie rano
znosi piękne jajko.

 … i na koniec:
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DZIENNIK LEKCYJNY 
Witam, witam i o zdrówko pytam! Tak mówi pradziad Demecjusz. Ale nie pisze De-

mencjusz, tylko ja. Fredzia!
Dzisiaj mieliśmy świetną lekcję. Mama Piratka zabrała nas na łowy – polowaliśmy 

na jesienne skarby: kasztany, żołędzie, jarzębinę, jeżyny, berberys, dziką różę i głóg. Bo 
dzika róża i głóg to wcale nie jest to samo. Pokłułam się, jakbym walczyła ze stadem 
jeży! Zbieraliśmy też liście dębowe, klonowe i różne inne, a potem każdy mógł z nimi 
zrobić, co chciał. I co zrobiła Fifi? Uplotła jakiś głupi wianek! Pradziad Demencjusz 
uwił gniazdo dla swojej żaby, a ja i Kaperek nazbieraliśmy wielką kupę liści i walczyli-
śmy o to, kto będzie królem tej góry. Turlaliśmy się, rzucaliśmy liśćmi i było wspaniale. 
A potem zrobiliśmy ognisko. Dymiło jak smok, ale jak pięknie potem wszyscy pachnie-
liśmy! Kiedy wróciliśmy na okręt, babcia Piratka zaczęła węszyć jak pies i wrzasnęła:

– Ratunku! Coś się pali!
Ale jak jej wręczyliśmy jesienne łupy, bardzo się ucieszyła. Zaraz zabrała je do kuchni 

i do apteczki, bo jeżyny, głóg, dzika róża i berberys są bardzo zdrowe.
No, dosyć tego pisania, idę na podwieczorek – babunia obiecała nam ciasto z je-

żynami i herbatę z dzikiej róży. A wy zróbcie za mnie pracę domową, dobrze? Macie 
znaleźć trzy czerwone klony, żółtą brzozę, brązowy dąb i jarzębinę!

OPOWIEŚĆ ÓSMA

   Wyspa Jesienna



PORZĄDECZKI

Najpiękniejsza pora roku
idzie wyspą, krok po kroku,
i rozrzuca tam i tu
skarby, piękne jak ze snu!
Są kasztany i żołędzie,
jarzębina, liście, głóg…

Umiesz krechą je połączyć
tak, by smok z nich powstać mógł?

liście dębu
i żołędzie

liście
kasztanowca
i kasztany

TABELKA
PIERWSZEJ
POMOCY

gałązki jeżyn
z owocami

gałązka głogu
z owocami

gałązki
berberysu
z jagodami

dzika róża

liście
i grona

jarzębiny



DZIENNIK LEKCYJNY
Cześć, dzienniku, to ja, Fredzia!! Tęskniłeś za mną? 
Mieliśmy dzisiaj lekcję o śpiochach. Czyli o tych wszyst-

kich stworzeniach, którym zimą nie chce się biegać po mrozie 
albo nie lubią zimna. Poszliśmy do lasu i szukaliśmy ich kryjówek. Pra-
dziad Demencjusz i Fifi byli jeszcze trochę słabi, ale też dobrze się bawili, 
bo ciągnęliśmy ich na sankach. Znaleźliśmy zimowe norki myszy i kretów, które o tej 
porze roku nie śpią, tylko chowają się głębiej pod ziemię, bo tam jest cieplej i nic nie 
zamarza. Widzieliśmy nietoperze w jaskini. Wiszą sobie głową do dołu i śpią przez całą 
zimę. Każdy wie, że misie to straszne śpiochy, ale okazało się, że borsuki, jeże, susły, 
świstaki, ślimaki i nawet niektóre motyle też przesypiają zimę. A potem zdarzyło się 
coś okropnego – Demencjusz krzyczał, że jego żaba jest całkiem zimna i się nie rusza... 
Zaczął jej robić sztuczne oddychanie, Fifi się rozryczała, ale Tata Kaperka kazał zosta-
wić Agatę w spokoju. Powiedział, że ona śpi! Wszystkie ryby, żaby, ropuchy, jaszczurki 
i węże zasypiają do wiosny. Więc Agata też się obudzi i to już jutro, kiedy popłyniemy 
w jakieś cieplejsze miejsce. Wszyscy się uspokoili i mogliśmy wrócić do tropienia. Szu-
kaliśmy roślin zielonych przez całą zimę. Znalazłam świerk i dwie jodły, Fifi barwinek 
i bluszcz, a Kaperek jałowiec i krzak ostrokrzewu. A potem wróciliśmy do domu, bo 
nogi nam zmarzły, a pradziad znowu zaczął kichać jak z armaty.

I jeszcze dostaliśmy do zrobienia pracę: mamy znaleźć w lesie pięć karmników. Mój 
Tata je powiesił, żeby ptaki dostały od nas coś dobrego. To wy szukajcie, a ja idę na 
sanki – to ostatnia szansa! Jutro odpływamy…

POSZUKAJKA

Śpiochy w norach słodko chrapią,
suseł niczym suseł śpi.
Nietoperze i ślimaki 
będą spać przez wiele dni…
Kiedy zbudzą się?
Na wiosnę, gdy stopnieje lód i śnieg.

Ty tymczasem znajdź pod lasem 
miejsce, gdzie zajączek biegł!

OPOWIEŚĆ DWUNASTA

   Wyspa Zimowa
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jodła

bluszcz

barwinek

ostrokrzew

jałowiec
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