Przyjaciele z Malinowego Lasu
Rozdział 1
Przedszkole „Pod sosenką”
Niedaleko stąd rośnie piękny, stary las. Nazwano go Malinowym Lasem i to nie tylko
dlatego, że jest w nim mnóstwo krzaków malin. Wieczorami, kiedy słońce chowa się za
wysokimi drzewami, wygląda jak dojrzała, dorodna malinka.
W Malinowym Lesie, w norce za strumykiem mieszkała zajęcza rodzinka. Był tata
Józef, mama Klementyna i ich dwaj synkowie: starszy Jacuś i maleńki jeszcze Piotruś.
Pewnego dnia mama powiedziała do Jacusia:
- Jesteś już dużym zajączkiem, wkrótce zaczniesz chodzić do leśnego przedszkola.
Spotkasz tam wielu przyjaciół i nauczysz pożytecznych rzeczy.
Zdenerwowany zajączek wieczorem nie mógł zasnąć, a potem śniły mu się koszmary.
Kiedy w nocy obudził się z krzykiem, mama długo nie mogła go uspokoić.
- Ja nie chcę iść do żadnego przedszkola ! – płakał żałośnie.
Następnego dnia rano mama powiedziała:
- Jacusiu, zabieram Cię dzisiaj na wyprawę. Odwiedzimy pewne tajemnicze miejsce.
Jacuś był bardzo ciekawy, co też mamusia wymyśliła, więc szybciutko zjadł śniadanko i
nawet nie trzeba go było zachęcać do mycia ząbków.
Na wspólną wyprawę mama zabrała także Piotrusia. Dzień był wyjątkowo piękny,
słoneczny, prawie bezwietrzny. Jacuś z mamą i braciszkiem najpierw spacerowali wzdłuż
strumyka, potem dotarli do niewielkiej polanki. Tam mama wyjęła przygotowane na drogę
liście sałaty, więc spałaszowali je ze smakiem. W końcu cała trójka dotarła do sosnowego
zagajnika. Jacuś usłyszał nagle wesołe okrzyki i śmiechy. Pod jedną z sosenek wesoło
bawiły się maluchy: jeżyki, wiewióreczki, myszki i inne zwierzątka, a całemu towarzystwu
przyglądała się pani borsukowa. Na widok Jacusia, jego mamy i braciszka uśmiechnęła się
radośnie:
- Witamy, witamy wspaniałych gości w naszym „Przedszkolu pod sosenką”!
- To jest przedszkole? – zdziwił się Jacuś.
- Tak – powiedziała pani borsukowa – Wszystkie małe zwierzątka spędzają tu miło
czas, kiedy ich rodzice są zajęci. Przy wspólnej zabawie czas bardzo szybko mija.

Rzeczywiście, zwierzątka zdawały się nie zwracać uwagi na nic innego oprócz zabawy.
Pani borsukowa zaproponowała, że pokaże gościom jeszcze wnętrze przedszkola w wielkiej
dziupli. Jakże tam było pięknie i kolorowo – mnóstwo zabawek, rysunków. Piotruś wyciągał
swoje małe łapki, wszystkiego chciał dotknąć, a kiedy mama powiedziała, że muszą już iść
rozpłakał się, bo chciał tu jeszcze zostać.
- Jesteś jeszcze malutki, Piotrusiu – pokręciła głową mama – Kiedy urośniesz, tak jak
Jacuś, zaczniesz chodzić do przedszkola. Ale musisz jeszcze trochę poczekać.
Jacuś był bardzo dumny, że jest już takim dużym zajączkiem, a w przedszkolu bardzo
mu się podobało, więc chciał tam iść jak najszybciej. Cała jego odwaga prysła jednak, kiedy
następnego ranka zdał sobie sprawę, że zostanie w przedszkolu sam, bez mamy.
Mama zauważyła, że Jacuś jest zmartwiony. Wyciągnęła z szafy drewnianą szkatułkę.
W środku był dziwny przedmiot.
- To klepsydra – objaśniła mama – taki bardzo stary zegarek. Dostałam ja od swego
dziadka. W przedszkolu ustawimy ją na półeczce, a gdy cały piasek przesypie się z górnej
części klepsydry do dolnej, wtedy przyjdę i zabiorę cię do domu.
W przedszkolu „Pod sosenką” było już dużo innych zwierzątek. Pani borsukowa z
uśmiechem witała wszystkie maluchy. Tylko mała myszka Frania siedziała w kąciku i
płakała. Jacuś podszedł do niej i podał jej łapkę:
- Chodź – powiedział – Popatrz, kiedy piasek w klepsydrze przesypie się, przyjdą nasze
mamy.
Wkrótce dołączyły do nich inne zwierzątka. W końcu wiewióreczka
krzyknęła:
- To nudne, tak się przyglądać! Chodźmy lepiej do zabawy!
Wkrótce wszyscy bawili się w chowanego, ciuciubabkę i berka. Nikt nie zauważył, że
czas szybko minął i pojawiły się mamy.
- Mamusiu – powiedział Jacuś wracając do domu – Już nie potrzebuję klepsydry, wolę
bawić się w przedszkolu z moimi nowymi przyjaciółmi.

