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Kupujesz bilet. Wchodzisz na peron. 
— Wsiadajcie, dzieci! — ojciec już woła.
Lokomotywa sapnie i gwizdnie.
Po srebrnych szynach pobiegną koła.

Aby się ciężkie koła toczyły
po szynach lśniących jak struny skrzypiec,
na tej węglarce jest góra węgla,
a palacz węgiel sypie i sypie.

Gdy list do cioci mama napisze,
co się z nim dzieje? — musisz to wiedzieć.
Oto z Warszawy do Gdańska liścik
w takim pocztowym wagonie jedzie.

A w tym wagonie — łóżka i łóżka.
Nikt tu nie mieszka, więc łóżka po co?
Kiedy będziemy jechać daleko,
to tu możemy przespać się nocą.

Oto nasz wagon. Wsiadajmy szybko!
Podróżni siedzą z prawa i z lewa.
Uważaj, nie zgub tylko biletu!
Konduktor mógłby się na nas gniewać.

Prosimy wsiadać i drzwi zamykać!
Pa, do widzenia! Pilnuj się mamy!
Pan zawiadowca daje już sygnał
i naszą podróż rozpoczynamy.



OBJAŚNIENIE 

Na tworzących harmonijkę kartkach tej książeczki mamy z jednej strony po-
ciąg, a z drugiej — krajobrazy oglądane z okna wagonu. Poszczególne ob-
razki możemy podczas czytania odwracać tak jak kartki w książce. Można  
je też przed czytaniem rozłożyć, a nawet rozłożoną książeczkę ustawić na 
stole — aby mieć przed oczami cały pociąg.
 Z dołączonej wkładki należy wyciąć lokomotywę i wagony. Uwaga: wy-
cinamy je tylko wokół zewnętrznego konturu — nie przecinamy miejsca złą-
czenia połówek (pośrodku). Po wycięciu składamy lokomotywę i wagony 
na pół i odginamy na zewnątrz ich dolne krawędzie, aby można było usta-
wić pociąg do zabawy. W miejscach, w których należy zgiąć papier, znajdu-
ją się rowki.
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Kupiliście już bilet? Parowóz sapie, za- 
wiadowca dmucha w  gwizdek. Pro-
szę wsiadać, drzwi zamykać! Proszę  
czytać i rozkładać! Bo to książka har- 
monijka. Gdy ją rozłożycie, z  jednej  
strony zobaczycie mijane po drodze 
krajobrazy, a z drugiej pociąg. Ale to 
nie wszystko. Możecie też ułożyć wła-
sny pociąg z wyciętych z wkład ki wa-
goników!

W serii „Bajki z Okienkami” wznawia-
my pomysłowe książki z elementami 
do samodzielnego wycięcia i  złoże-
nia lub sklejenia. To hity z lat 60., 70. 
i 80. – urzekające prostotą, wysmako-
wane graficznie, zachęcające do ak-
tywnej lektury i twórczej zabawy.

cena 39,90 zł

wydawnictwodwiesiostry.pl

BAJKi 
Z OKiENKAMi



Proszę wsiadać, drzwi zamykać! Proszę czytać i rozkładać! Bo ten uroczo zilustro-
wany, rytmiczny wiersz o podróży pociągiem to książka harmonijka. Gdy ją rozło-
życie, z jednej strony zobaczycie mijane po drodze krajobrazy, a z drugiej pociąg.  
Ale to nie wszystko. Z wyciętych z wkładki wagoników możecie zrobić własny!

cena 39,90 zł

wydawnictwodwiesiostry.pl

Kupujesz bilet. Wchodzisz na peron.
– Wsiadajcie, dzieci! – ojciec już woła.
Lokomotywa sapnie i gwizdnie.
Po srebrnych szynach pobiegną koła.

BAJKi 
Z OKiENKAMi

W serii „Bajki z Okienkami” wznawiamy pomysłowe książki z elementami do sa-
modzielnego wycięcia i złożenia lub sklejenia. To hity z lat 60., 70. i 80. – urzekają-
ce prostotą, wysmakowane graficznie, zachęcające do aktywnej lektury i twórczej 
zabawy.




