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bajki dla przedszkolaka

Jadwiga Daniek-Salawa

rowerowa
– Zuziu! Wiktorku! – zawołał pewnego dnia tatuś. – Mam dla was propozycję – dodał, 

gdy dzieci przybiegły zdyszane z drugiego pokoju, gdzie układały puzzle.

– Jaką, tatusiu? Jaką? – dopytywali jednocześnie Zuzia i Wiktor.

– Chcę, żebyśmy pojechali na wycieczkę rowerową. Co wy na to? – zwrócił się do dzieci 
tatuś.

– Super! To ja już idę zmienić buty – powiedział Wiktorek.

– Ja też pójdę się przygotować – oznajmiła Zuzia.

– Tylko nie zapomnijcie o włożeniu kasków ochronnych! – zawołał tatuś.

– I co, jesteście gotowi? – zapytał po chwili. – A czy posprzątaliście puzzle?

– Mamusia powiedziała, że pomoże nam posprzątać, jak wrócimy – odpowiedziała Zuzia.

– I powiedziała jeszcze, że to wspaniale, że będziemy aktywnie spędzać czas – dodał Wik-
torek.

– Chyba że będzie tak jak kiedyś, gdy przejechał obok nas ten dymiący spalinami samo-
chód i zatruł świeże powietrze – przypomniała Zuzia.

– No właśnie. Wiktorek zaczął kaszleć i prawie spadł z roweru – opowiadał tatuś. 

– Zuzia też się krztusiła, bo przecież ma alergię – powiedział Wiktorek.

– Dym spalinowy szkodzi nie tylko alergikom. Zatruwa całe nasze środowisko naturalne 
– wtrąciła Zuzia. – Pani w przedszkolu nam o tym opowiadała – dodała.

– Tak, masz rację, Zuziu – potwierdził tatuś. – Spaliny samochodowe przyczyniają się tak-
że do powstawania smogu, który blokuje dostęp do świeżego powietrza i słońca w dużych 
miastach oraz zmniejsza widoczność.

– Jak to dobrze, że mieszkamy na wsi i mamy dużo świeżego powietrza – podsumował 
Wiktorek.

– A gdyby więcej osób zamiast samochodem, jeździło na rowerze albo chodziło piechotą, 
to nasze powietrze byłoby jeszcze zdrowsze – zauważyła Zuzia.

– Tak, masz rację, córeczko – potwierdził tato. – Poza tym jazda na rowerze, spacer i inne 
formy spędzania czasu na świeżym powietrzu służą naszemu zdrowiu. Dlatego cieszę 
się, że was nie trzeba namawiać do jazdy na rowerze, rolkach czy gry w piłkę – dodał.

– To może już chodźmy do garażu po rowery, 
bo niedługo trzeba będzie wracać na kola-
cję – zauważyła Zuzia.

– Masz rację, Zuziu – uśmiechnął się Wikto-
rek. ▪
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