
– Daleko jeszcze? – pyta Pucio.
– Zobacz, Puciu, już widać znak drogowy  

z napisem. Kto potrafi go przeczytać?  
Dokąd dojechaliśmy? – pyta ciocia.

Misia odczytuje napis na znaku. 
– Ka… szu… by! Kaszuby! Ale… co to znaczy?

– Kaszuby to piękna część Polski. 
Są tu lasy, zwierzęta i bardzo dużo jezior. 

Na pewno wam się spodoba – tłumaczy mama. 
– Zobaczycie, to będą wspaniałe wakacje  

– mówi tata.

Co to? Co to? Co to?

od 3 lat od 4 lat od 5 lat



Następnego dnia wreszcie przestaje padać i można jechać na wycieczkę.
– Dlaczego te domy tak dziwnie wyglądają? – pyta Pucio.
– Jesteśmy w skansenie. To takie muzeum z bardzo  
starymi domami – wyjaśnia mama. 
– W tych domach ktoś mieszka? – chce wiedzieć Pucio.
– Już nie, ale kiedyś na pewno ktoś w nich mieszkał. A teraz my  
możemy je oglądać i dowiedzieć się, jak się żyło wiele lat temu  
– tłumaczy cierpliwie mama. 
Misia przygląda się zwierzętom w zagrodzie. Bobo cieszy się 
na widok osiołka. Pucio ciągnie mamę za rękę i woła: 
– Mamo, ja chcę zobaczyć wiatrak! Ja chcę zobaczyć wiatrak!
– Dobrze, Puciu, spokojnie, zaraz pójdziemy zwiedzić wiatrak
– mówi mama. 
Nagle Misia głośno krzyczy: 
– Aaaa! Ta gęś mnie szczypie, chce mi zjeść ubranie! 
Misia zaczyna płakać. Mama szybko odgania gęś i przytula Misię. 
– Gęsi tak czasem robią. Sama zobacz, czy coś ci się stało?
– Nie, tylko się wystraszyłam – przyznaje Misia 
i zaczyna się śmiać.

Co to?

od 3 lat od 4 lat
od 5 lat

Co to? Co to?



– Ale ciepło! Trafiliśmy na piękną pogodę nad morzem – zachwyca się ciocia. 
Mama smaruje się kremem do opalania i upomina Pucia: 

–  A gdzie twoja czapka, Puciu? Włóż ją. Trzeba chronić głowę przed słońcem.
Bobo robi babki z piasku. Ma już żółwia, rybę i krokodyla.

– Tato, nie dasz rady się odkopać! – woła zadowolona z siebie Misia.
– Jeszcze zobaczymy – śmieje się tata. 
– Misiu, pomóż mi budować zamek! – krzyczy Pucio.

– Jeśli chcecie, ja też mogę wam pomóc – oferuje tata. 
– Tak! Razem zbudujemy prawdziwą, wielką fortecę! – cieszą się Pucio i Misia.

– Ale najpierw muszę się wydostać z twojej pułapki, Misiu 
– mówi tata i próbuje się odkopać z piasku.

Co to?

od 3 lat
od 4 lat od 5  lat

Co to? Co to?Co robi?


