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Temat dnia: Białe myszki 

 

 
Słuchanie opowiadania Renaty Piątkowskiej Balbina.  

Jak ja lubię myszy, a najbardziej szare, malutkie, z czarnym noskiem i długim ogonkiem. A 
najpiękniejszą myszą na świecie jest Balbina. Ona należy do Filipa, naszego kolegi z 
przedszkola. Nie wiedzieliśmy, że Filip ma mysz, aż do chwili, gdy nasza pani poprosiła: 

 – Dzieci, przynieście jutro do przedszkola wasze ulubione zabawki. Niech każde dziecko 
przyniesie jedną, tę najukochańszą. 

 – Ja zabrałem koparkę. Inni chłopcy przynosili fajne auta, samoloty i roboty. Ale najbardziej 
zadziwił wszystkich Filip, który przyniósł szarą myszkę. Powiedział nam na wstępie:  

– Ona nazywa się Balbina. Możecie ją pogłaskać, tylko bardzo delikatnie, najlepiej palcem 
wskazującym. Oczywiście wszyscy chcieli pogłaskać Balbinę. Nasza pani nie była jednak 
zachwycona.  

– Prosiłam, Filipku, żebyście przynieśli ulubione zabawki, a nie zwierzątka – powiedziała.  

– Ale Balbina jest moim ulubionym zwierzątkiem, lepszym od wszystkich zabawek – wyjaśnił 
Filip.  

– No, już dobrze. A teraz umyjcie rączki i siadajcie do śniadania – poprosiła pani. W czasie gdy 
my jedliśmy, Balbina siedziała w swoim domku, czyli małej klatce. Miała tam dwie miseczki: 
jedną na wodę, a drugą – na jedzenie. Po śniadaniu, na które była bułka z żółtym serem i kakao, 
ta miseczka na jedzenie była pełna sera. Każdy z nas chciał dać Balbinie od siebie choć 
kawałeczek. Najedzona Balbina leżała w klatce i wszyscy czekali, aż zaśnie, żeby się przekonać, 
czy będzie spała na boku, czy na plecach. I chyba wszyscy myśleli o jednym: że byłoby super 
mieć taką mysz. 

 – Chciałbym mieć taką, ale taką samą jak Balbina – powiedział Jaś. 

 – Ja też – powiedziała Basia. 



 – I ja! I ja! – rozległy się głosy.  

– Najlepiej by było, gdyby Balbina urodziła dużo małych myszek. Każdemu po jednej, czyli 
dwadzieścia, bo tyle jest dzieci w naszej grupie. I wtedy wszystkie myszki byłyby podobne do 
Balbiny, bo byłyby jej dziećmi – wymyśliła Marta. 

 – I każdy mógłby mieć swoją Balbinkę – zachwyciła się Ula.  

– Ale Balbina musiałaby mieć męża. Zawsze najpierw są rodzice, a potem dzieci – wtrącił 
Witek.  

– Ładnie by pasowało, gdyby jej mąż miał na imię Balbin – powiedział Jurek. 

 – Proszę pani, czy mąż Balbiny może mieć na imię Balbin? – spytała Ula. 

 – Nie, ponieważ nie ma takiego imienia – wyjaśniła pani. 

 – No to może być Albin – zaproponował Paweł. – Takie imię na pewno istnieje, bo tak nazywa 
się mój dziadek.  

– Tak, takie imię istnieje – zgodziła się pani. – Ale o czym wy w ogóle mówicie? – zaniepokoiła 
się. – Jaki mąż Balbiny? Ja nie mogę się zgodzić na następną mysz. Przedszkole to nie zoo. 
Poobserwujcie sobie tę myszkę, jeśli tak bardzo chcecie, ale o Albinie nie może być mowy – 
stwierdziła stanowczo. 

 – No to skoro ona nie może mieć Albina za męża, to ostatecznie ja się mogę z nią ożenić – 
powiedział Przemek.  

 „To jest superpomysł. Że też ja pierwszy na to nie wpadłem” – pomyślałem ze złością.  

Dzieci, posłuchajcie – poprosiła pani. – Człowiek nie może się ożenić z myszką, kotkiem czy 
pieskiem. Zwierzęta łączą się w pary ze sobą, to znaczy kot z kotką, mysz z myszką, pies z 
suczką, a ludzie ze sobą, to znaczy kobieta z mężczyzną. Inaczej być nie może. A poza tym żenią 
się ludzie dorośli, więc ty, Przemku, masz jeszcze czas na szukanie żony. I bardziej pasowałaby 
do ciebie żona bez ogona – dodała pani ze śmiechem.  

– No i z czego nasza pani się śmiała? Przecież my dalej nie wiemy, skąd wziąć dwadzieścia 
małych myszek, dla każdego po jednej. 

Rozmowa na temat opowiadania.  

− Jak miała na imię myszka?  

− Kto był jej właścicielem? 

 − Dlaczego Filip przyniósł ją do przedszkola?  

− Jak dzieci przyjęły Balbinę? 

 − Co wymyśliły dzieci?  

− Czy Przemek mógłby się ożenić z Balbiną? Dlaczego? 



 

Wspólny spacer z dzieckiem na świeżym powietrzu. 

Gimnastyka ważna sprawa link: 
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 
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Film edukacyjny dla dzieci: 

https://mamotoja.pl/film-o-niepelnosprawnosci-ktory-poruszyl-miliony-serc-zobacz-
go,aktualnosci-film,1092,r22p1.html 

 


