Czy rozpoznajesz co jest na obrazku?
Nazwij, wpisując literki w odpowiednie kratki.
bajki, kolorowanki, zagadki ...
Dwie siostry i czarodziejskie monety (bardzo dziwna bajka...)

rys. Magda Stopka VI a
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Dawno, dawno temu, żyła sobie pewna niezmiernie biedna
rodzina. Mieszkała w bardzo ubogim domu. Jedna z mieszkanek
nazywała się Marysia. Marysia miała już dosyć tego, że jest
biedna, więc postanowiła coś zrobić.
Pewnego dnia dziewczynka poszła do miasta. Szukała czegoś,
co mogłaby sprzedać, ale niczego nie znalazła. Nie ustawała
jednak w poszukiwaniach i w końcu znalazła coś tak pięknego
(ale nie wiem co to było :), że postawiła to zabrać do domu
i pokazać mamie.
Kiedy dotarła do domu powiedziała:
-Mamo, znalazłam sposób na zdobycie pieniędzy! Będziemy
sprzedawać znalezione przeze mnie piękne rzeczy (ale nadal nie
wiem jakie).
Na to mama odpowiedziała:
- Marysiu, bardzo ci dziękuję, ale to nie ma sensu!
- Jak to nie ma sensu?! Obiecuję ci, że znajdziesz w tym sens!
Mama z uśmiechem i łzą odpowiedziała córce:
- Jesteś bardzo kochaną córeczką. Nikt nie ma lepszej, ale...
- Mamo, następnym razem zabiorę ze sobą Sandrę i zobaczysz,
co uda nam się zrobić.
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Marysia wyszła ze swoją siostrą, zabierając piękne znalezione
rzeczy (ale co to było ?). Po drodze zauważyła jakąś budkę.
Budka była pusta. Dziewczynki rozstawiły więc w niej swoje
znalezione przez Marysię przedmioty (jakie?). Po rozstawieniu
wszystkich rzeczy zauważyły ludzi, którzy podchodzili do budki i
zaczęli pytać:
- Przepraszam, dziewczynko, ile to kosztuje? Wygląda bardzo
pięknie (ale jak?).
Marysia i Sandra z uśmiechem i nadzieją, że w końcu ich mama
będzie szczęśliwa, a rodzina będzie miała pieniądze,
odpowiadają, że chętnie sprzedadzą swoje znaleziska.
Po kilku godzinach udało im się zebrać cały wór pieniędzy,
więc z radością wróciły do domu, wołając do mamy:
- Mamo popatrz! Nareszcie mamy pieniądze! Starczy nam na
kupno ubrań i nowego domu!
Mama spoglądając na worek z pieniędzmi, z niedowierzaniem
powiedziała do córek:
- Czy wy naprawdę zrobiłyście to dla nas? Jesteście najlepszymi
i najukochańszymi córeczkami na świecie! Wybieramy się na
zakupy.
Po drodze ze sklepów mama wpadła na pewnego mężczyznę.
Od razu się w sobie zakochali. Mężczyzna nazywał się Kamil. Po
miesiącu znajomości i rozwijającej się przyjaźni mamy i Kamila
postanowili się pobrać. Po ślubie zamieszkali razem w pięknym
domu z ogrodem.
Od tego momentu Marysia, Sandra, mama i Kamil żyli długo
i szczęśliwie.
Tekst: Hania Pranczk VI b
Czy macie pomysł na to, co mogła znaleźć Marysia?
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