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Tego  dnia  zapowiadała  się 
wspaniała  pogoda.  Było  jeszcze  bardzo 
wcześnie i  w Leśnym Zakątku panowała 
cisza,  przerywana  tylko  czasem 
chrapaniem  jego  mieszkańców.  Słońce 
już wstało na dobre i ochoczo zabrało się  

do pracy. Wesoło zaglądało do chatek i norek i swoimi mocnymi 
promieniami   śpiące zwierzęta to po noskach, to po policzkach, 
jakby  chciało  powiedzieć:  „Wstawajcie,  kochani,  piękny  dzień 
dzisiaj mamy”. 

 

Żyrafa Bibi smacznie spała w swojej chatce. Chyba śniło jej 
się coś naprawdę miłego, bo uśmiechała się, a nawet oblizywała 
smakowicie. Czyżby śniła o jedzeniu musu malinowego z kaszą 
jaglaną? Bibi ostatnio bardzo się nim zajada i najchętniej jadłaby 
go niemal na wszystkie posiłki, od rana do wieczora.

Kiedy Bibi  przekręcała się z jednego boku na drugi, do jej 
chatki przybył zziajany szakal Zenon.  Zziajany, bo cała drogę ze 
swojego domu do chatki Bibi biegł. 

 



– Ojej! Nie mogę złapać oddechu – mruknął do siebie szakal, bo 
bardzo się zmęczył.  – Ciekawe czy biegłem szybciej niż Jelonek 
Jaś. Myślę, że tak – powiedział sam do siebie kiwając przy tym 
głową. Jaś biega tak szybko, że inne zwierzątka bardzo często 
nie mogą go dogonić. 

 

Gdy tylko Zenon trochę odpoczął, stanął pod oknem chatki 
 Bibi i głośno krzyknął: 

– Biiiibiiii! BiiiiibiiiiiI! Wstawaj, proszę! Mam ci coś bardzo, ale to 
bardzo ważnego do powiedzenia!  –  Poczekał  chwilę  i  gdy nie 
usłyszał żadnej odpowiedzi, krzyknął jeszcze raz – Oj, Bibi! Bibi, 
Kochana, Wstawaj, proszę! Już jest ranek!

Z chatki dobiegło Zenona poruszenie, to znaczy szuranie i hałas, 



aż w oknie pojawił się pyszczek Bibi. Widać było, że jest zaspana, 
a na widok Zenona w jej oczach pojawiło się zaskoczenie.

 –  Witaj,  Zenonie  –  powiedziała  ziewając  i  lekko  przeciągając 
swoją  żyrafią  szyję.  –  Jest  wcześnie  rano,  czemu  więc  tak 
hałasujesz? – Zapytała żyrafa

 

– Oj tam, oj tam wcześnie! Jak tylko ci powiem to, co wiem, to 
sama się przekonasz, że wcale nie jest wcześnie. Trzeba działać 
szybko. Szkoda każdej minutki! 

Bibi  zmarszczyła  czoło  „Co  ten  Zenon  wygaduje?  Nie  ma  ani 
minutki?  Ale  na  co  nie  ma  tej  minutki?”  pomyślała  Bibi, 
a z zakłopotania podrapała się po głowie, po czym powiedziała 



do przyjaciela:

– Zenonie, może jednak wejdziesz na herbatę z pokrzyw i mięty 
i opowiesz mi wszystko po kolei?  Jakoś na razie  nie  mogę się 
połapać w tym, co mówisz, choć widzę i słyszę, że jest to coś 
bardzo, ale to bardzo ważnego. Co ty na to?

 

–  Dobrze,  dobrze  Bibi  –  powiedział  pośpiesznie  Zenon  –  Oby 
nam to tylko nie zajęło zbyt dużo czasu.

Już po chwili siedzieli w kuchni, w żyrafiej chatce i pili herbatę 
oraz jedli kaszę jaglaną z musem jagodowym. Zenon opowiadał 
Bibi  o  tym,  jak  dostał  dzisiaj  o  świcie  niezwykła  depeszę  od 
swojej przyjaciółki Luny. Zastanawiacie się może, kim była Luna? 
A może niektórzy z was już się domyślają ?

Ano  Luna  jest  wesołą  króliczką  mieszkającą  hen  daleko  od 
Leśnego Zakątka, bo aż w Natolinie, koło Łodzi. Luna mieszka w 
przedszkolu Ekoludek, w którym opiekują się nią przedszkolaki 
z grupy Misiów, Żyraf i Sów. Luna bardzo lubi swoje przedszkole, 
a jednocześnie lubi  też podróże i  przygody.   Dlatego wspólnie 
z opiekunami  i  dziećmi  postanowiła  jeszcze  przed  wakacjami 
wyruszyć  na  wycieczkę.  Z  opowieści  Zenona  wynika,  że  Luna 
dowiedziała się, jak pięknie jest w Leśnym Zakątku i postanowiła 



pokazać te okolice przedszkolakom.

 

–  Cieszysz  się,  Zenonie,  że  spotkasz  się  z  Luną  i  że  będziecie 
mogli porozmawiać i pobawić się?-Zapytała zaciekawiona Bibi.

– Cieszę się, cieszę tak bardzo, że aż mi serce wali. Zresztą sama 
sprawdź - powiedział, wziął łapkę Bibi w swoją łapkę i położył na 
swoim sercu. Bibi od razu poczuła silne i miarowe BUM BUM… 
BUM BUM ... Serce Zenona biło szybko i mocno.

– Tak, Zenonie! Czuję  jak mocno bije twoje serce. Jesteś przejęty 
wizytą przyjaciółki? – dopytywała dalej Bibi, a Zenon przytaknął 
łepkiem i nieco zniecierpliwionym głosem powiedział:

–  Bibi  chodź  już,  proszę!  Jest  mało  czasu,  a  tak  wiele  do 
zrobienia – powiedział z przekonaniem.

–  A  co  dokładnie  mamy  zrobić?  –  spytała  Bibi,  bo  nadal  nie 
wiedziała, co konkretnie planuje jej przyjaciel.

–  Wiesz,  Luna  uwielbia  świeżą  marchew,  taką  soczystą, 
chrupiącą. I ja jej kiedyś powiedziałem, że pani Natalia Bobrowa 
hoduje w swoim warzywniaku pyszne, a może najpyszniejsze na 
świecie marchewki. I do rana się zastanawiam, czy pani Bobrowa 
ma teraz te marchewki w swoim ogrodzie, by Luna mogła je jeść.

 

Luna była dla Zenona ważna, dlatego chciał zrobić dla niej 
coś, co może jej sprawić przyjemność, dać jej radość, sprawić by 
czuła  się  dobrze,  by  Zakątek  i  gościnność  jego  mieszkańców 
zapadły  jej  w  pamięć.  To  zupełnie  normalne,  że  chciał  w 
szczególny sposób uczcić przyjazd przyjaciółki.

Jednocześnie tak   bardzo przejął się jej przyjazdem, że ze 
zdenerwowania  zapominał   o  całym  świecie,  a  także  o  sobie. 
Mało  spał,  nieregularnie  jadł,  jego  ciało  było  coraz  bardziej 
napięte.  Co  więcej,  dużo  łatwiej  niż  zwykle  denerwował  się 
i smucił,  a  w  jego  łepku  pojawiały  się  różne  myśli,  które 
dodatkowo go stresowały i przeszkadzały w przygotowaniach. 



Ot, choćby myśl: „Nie uda mi się! Nie dam sobie ze wszystkim 
rady na czas!”  albo myśl:   „Jak tak dalej pójdzie, to Lunie nasz 
Zakątek się nie spodoba”.

 

Bibi  z  ciekawością  obserwowała  przyjaciela.  Znała  go 
dobrze,  dlatego  łatwo  było  jej  zobaczyć,  że  biega  ciągle 
z podkulonym ogonem, że jego oddech jest płytki, a ciało napina 
się, bo sierść na grzbiecie odrobinę się podnosi. Domyślała się, że 
przygotowania,  to  duże  wyzwanie  dla  Zenona  i  że  bardzo 
przeżywa  przyjazd  Luny.  Chciała  jednak  lepiej  zrozumieć,  co 
dzieje się w jego sercu, dlatego zapytała.

 

– Zenonie, czy ty się cieszysz, że Luna przyjeżdża?

 

– uhm! Tak! Tak! To bardzo ciekawe! – Odrzekł Zenon zupełnie na 
nią  nie  patrząc,  bo  zajęty  był  porządkami  z  okazji  odwiedzin 
Luny. Bibi wiedziała, że takie słowa padają z ust Zenona, gdy jej  
zupełnie nie słucha. 



– Zenonie, na twoim pysku siedzi duży różowy motyl i macha do 
ciebie skrzydłem!

 

–  uhm!  Tak!  Tak!  To  bardzo  ciekawe!  –  Odpowiedział  znowu 
Zenon.

 

– A w ogrodzie przechadzają się stada różowych ślimaków, bo 
szukają nowego domu, chcą zamieszkać z tobą.

 

– aha! Tak! Tak! To…Co? Co ty mówisz, Bibi?

 

–  Zenonie!  Nie  słuchasz  mnie,  prawda?!  –  Zenon  na  chwilę 
zamarł.  Zupełnie  tak  jakby  ktoś  za  dotknięciem  magicznej 
różdżki go zamroził na kilka sekund. Stał tak chwilę,   po czym 
spuścił  łepek,  wziął  głębszy  oddech,  potem  drugi  i  usiadł  na 
podłodze w kuchni. Patrzył w oczy Bibi i nie mówił nic. Odkąd 
dostał  wiadomość  o  przyjeździe  Luny,  myślał  tylko  tym,  jak 
najlepiej się na niego przygotować. To sprzątał chatkę, to zbierał 
zapasy  jedzenia,  to  organizował  rozrywki  na  czas  jej  pobytu: 
wyprawa  do  jaskini  na  druga  stronę  Lazurowego  Jeziora, 
wspinaczka na Górę Zajęczą, karaoke w bibliotece, odwiedziny w 
Leśnym Przedszkolu,   z występem przedszkolaków i wyścigi na 
łące. 



 

– Wiesz, Bibi,  Luna lubi rozmowy i  czas spędzony na wspólnej 
zabawie czy spacerze. Nie widzieliśmy się bardzo długo i ciekawy 
jestem, co u niej słychać. Nie będziemy mieli czasu porozmawiać, 
gdy przyjedzie, bo będzie bardzo zajęta. – Uszy Zenona oklapły 
i szakal wyglądał na smutnego. 

 Po  nosku  spłynęła  nawet  łza.  Zenon  cichym  i  zatroskanym 
głosem powiedział:

–  Tak  naprawdę,  to  chcę  się  cieszyć  jej  towarzystwem  bez 
pośpiechu.  Chcę,  byśmy  wzajemnie  mogli  nacieszyć  się  swoją 
obecnością.  By  Luna  mogła  poznać  ciebie,  Bibi  oraz  innych 
naszych przyjaciół. To jest tak jak z konfiturami z jagód, które ty, 
Bibi,  robisz  –  najlepiej  smakują,  jak  się  zjada  powoli,  z  taką 
uważnością  na  smak,  na  zapach  i  na  kolor,  bo  wtedy  to 
doświadczenie na dłużej zostaje w naszym sercu.

Bibi słuchała Zenona w dużym skupieniu, patrzyła na niego 
z wielką czułością, kiwała głową, a nawet przysunęła się bliżej, 
by koło niego usiąść. „Tak to co Zenon mówi to bardzo ważne 
dla niego, ale też i dla mnie”, pomyślała.

 

Luna  przybyła  do  chatki  Zenona  pewnej  czerwcowej, 



słonecznej  soboty.  Zenon  wyczekiwał  jej  przyjazdu  już  od 
bladego  świtu,  bowiem  zerwał  się  na  równe  nogi,  jak  tylko 
słońce wstało nad horyzontem. Usiadł  na ławce przed chatką 
i czekał,  czekał  i  czekał.  Trwało  to  kilka  godzin,  więc  trochę 
siedział,  a  trochę  drzemał  na  ławce,  a  momentami  całkiem 
mocno  na  niej  spał.  Był  bardzo  zmęczony  przygotowaniami 
i wyczekiwaniem przyjaciółki. 

Gdy Luna zobaczyła śpiącego przyjaciela, cichutko weszła 
do chatki i przygotowała śniadanie dla siebie i Zenona. Znalazła 
płatki  owsiane,  które  wymieszała  z  kawałkami  jabłka  i  tartej 
marchewki  od Natalii  Bobrowej,  wszystko ugotowała  i  dodała 
odrobinę miodu i cynamonu. A potem cichutko usiadła  na ławce 
obok Zenona i niemal w tej samej chwili Zenon otworzył jedno 
oko, potem drugie i…. uśmiechnął się szeroko.

 

– Cześć, Luna, miło cię widzieć.

 

– Cześć, Zenonie, ciebie też! – odpowiedziała, po czym przytuliła 
szakala mocno na powitanie.  Zjedli  razem śniadanie,  a potem 
poszli  razem  na  spacer.  Okazało  się,  że  Luna  przywiozła 
Zenonowi prezent, od przedszkolaków z przedszkola Ekoludek, 
w  którym  na  co  dzień  mieszka.  Był  to  balonowy  gniotek  – 
czerwony, z żółto-zieloną grzywka i szerokim uśmiechem, który 
pokazywał zęby. Dzieci przygotowały go specjalnie dla Zenona 
w czasie zajęć świetlicowych. Luna opowiadała przyjacielowi, jak 
dzieci przynoszą jej marchewkę, sałatę i ziarna, troszczą się, by 
jej domek był czysty. Głaszczą ją i z czułością łachoczą, a  to coś, 
co  Luna  bardzo  lubi.  Gdy  w  przedszkolu  pojawiają  się  nowe 
przedszkolaki,  starsze dzieci tłumaczą im, jak dbać o króliczka: 
jak brać go na ręce, czym karmić, jak sprzątać jej domek. Dzięki 
współpracy dzieci, Luna czuje się bezpiecznie i jest spokojna. 

 



W  czasie  odwiedzin 
w Leśnym  Zakątku,  Luna 
poznała  wiele  nowych 
zwierząt. Zenon zaprosił ją do 
Leśnego Przedszkola,  bo raz 
w miesiącu spotykał  się  tam 
z  przedszkolakami  na 
wspólnym 

eksperymentowaniu.  Zajęcia  nazywały  się  LABORATORIUM 
ZENONA. Zakładał wtedy taki śmieszny biały fartuch, śmieszny, 
bo cały w różnokolorowe plamki.  Są  to ślady eksperymentów 
szakala.  Dzieci  również  zakładały  swoje  biało-kropkowe 
fartuchy.  Czasem przydawały się rękawiczki,  a  czasem okulary 
ochronne. Ot, choćby wtedy, kiedy za pomocą sody i octu oraz 
masy  solnej  zrobili  wulkan,  wyglądający  jak  najprawdziwszy 
wulkan. To była świetna zabawa! 

Tym  razem  Zenon  przybył  na  zajęcia  z  dwoma 
asystentkami  z  Luną  i  Bibi.  Obie  również  miały  fartuchy 
ochronne,  ale…  wcale  niełatwo  było  znaleźć  sposób  na 
ochronienie szyi Bibi bo przecież fartuch szyi nie zasłania. Jednak 
i Bibi i Luna dały radę i znalazły sposób. Nie zdradzimy jaki. Może 
Luna Wam kiedyś powie lub sami wymyślicie.

 

Co  tym  razem  przygotował  Zenon?  Zaprosił   dzieci,  by 
sprawdzały,  czy  można  wyjąć  jajko  z  wody bez dotykania  go. 
Przedszkolaki  były  ogromnie  ciekawe,  to  jak  to  możliwe?  Jak 
można  to  zrobić  bez  zanurzania  łapki  czy  pyska  w  wodzie?  
Zenon przyniósł miskę pełną wody, włożył do niej jajka a na stole 
położył kamienie, patyki, liście i pojemnik z solą. Okazało się że 
ani włożenie liści, ani kamienia czy patyków nie ułatwia wyjęcia 
jajka. 



Próba wyjęcia jajka patykiem też spełzła na niczym. Można 
rozbić jajko kamieniem, ale przecież to zupełnie nie o to chodzi.  
Jak zatem wyjąć jajko? Ale mieli ciekawą zagadkę! Okazało się, że 
sól pomaga, wystarczy wsypać jej odpowiednią ilość do wody, 
a jajko wypływa! Hurra! Eksperyment udany! Luna opowiedziała 
przedszkolakom, jak dzieci w jej przedszkolu robią eksperymenty 
i  jak  ostatnio  sprawdzały,  czy  butelka,  w której  nie  ma  płynu 
rzeczywiście jest pusta. A czy wy wiecie jak to jest? Czy butelka 
jest  pusta? To właśnie będzie kolejny eksperyment,  jaki  Zenon 
i zwierzątka przeprowadza następnym razem.

 I tak było przez kolejne dni: spacery, wspólne posiłki, żarty 
i  odwiedziny  u  któregoś  z  mieszkańców  Leśnego  Zakątka  od 
czasu do czasu. To były dla Luny i Zenona wakacje bez pośpiechu 
i bieganiny. 

Luna  opowiedziała  Bibi  o  przedszkolnej  Akademii 
Gotowania.  Bibi  z  wysoko  postawionymi  różkami  słuchała  o 
wysiewaniu  nasion  marchewki  i  koperku  w  warzywniaku  o 
gotowaniu przepysznych potraw z wyhodowanych, soczystych 
warzyw.  Ekoludki,  czyli  przedszkolaki  z  przedszkola  Ekoludek, 
potrafią obrać i pokroić marchewkę, własnoręcznie trą jabłka na 



tarce,  przesiewają  mąkę  na  ciasto  czy  chleb.  Czasem  mąka 
pokrywa im buzie i włosy i wtedy wyglądają bardziej jak ufoludki,  
niż  przedszkolaki. Bibi śmiała się do rozpuku wyobrażając sobie 
te  kuchenne  harce.  Jej  żyrafie  serce  cieszyło  się  na  myśl,  że 
dzieciaki w Natolinie tak wspaniale potrafią dbać o swoje ciała, 
żeby były zdrowe i silne i że z takim zapałem poznają przyrodę. 
W  Leśnym  Zakątku  wszyscy  doskonale  wiedzą,  że  żeby  być 
naprawdę  szczęśliwym,  potrzebujemy  wszyscy  być  częścią 
Natury. To wspaniale, że są takie miejsca, gdzie dzieci się tego 
uczą! Luna wiele opowiadała o długich wyprawach do lasu i na 
łąki,  o  obserwowaniu  zwierząt  i  zjawisk  pogodowych…  Bibi 
wprost uwielbia słuchać tych opowieści mądrej króliczki. „Ach, 
pomyślała  wzdychając,  jakie  to  życie  w  przedszkolu  jest 
pasjonujące i ciekawe!”.  

Bibi bardzo polubiła Lunę i to z wzajemnością. Obiecały, że 
będą  do siebie  pisać  listy  po powrocie  Luny do Natolina.  Bibi 
bardzo  się  ten  pomysł  spodobał,  bowiem  polubiła   opowieści 
Luny  o  przedszkolakach  z  Ekoludka  i  była  ciekawa  kolejnych 
ciekawych historii: co w przedszkolu robią, w co się bawią i gdzie 
wybierają się na wycieczkę.

 Wizyta  Luny  wiele  Zenona  nauczyła.  Choć  bardzo chciał 
uczcić  przyjazd Luny  i  dlatego szykował  wszystkie  te  atrakcje 
i smakołyki,  to  przekonał  się,  że  najważniejszy  jest  wspólnie 
spędzony czas i rozmowy. Co więcej, zrozumiał, że z przyjaciółmi 
niemal  każda  zabawa,  to  okazja  do  przygód  i,  że  szykując 
niespodziankę  czy  prezent  dla  kogoś,  kto  jest  dla  nas  ważny, 
warto  też  pamiętać o sobie,  czyli  znaleźć  czas,  by  wziąć kilka 
oddechów i odsapnąć, by potem mieć siły na wspólną zabawę.

A, i jeszcze jedna ważna sprawa – marchewki pani Natalii, 
to  faktycznie  chyba  najlepsze  marchewki  na  świecie  –  tak 
w każdym razie powiedziała też Luna, a ona przecież zna się na 
marchewkach, jak mało kto. Bibi i Zenon podarowali więc Lunie 
woreczek nasion słynnej  marchewki  pani  Borsukowej,   tak,  by 
dzieci  z  Ekoludka  również  mogły  jej  skosztować,  gdy  już  im 



wyrośnie  w  ogródku  przedszkolnym.  Bibi  miała  nadzieję,  że 
marchewka  będzie  Lunie  przypominać  o  Leśnym  Zakątku  i  że 
tym chętniej  odwiedzi go za rok, z kolejną porcją opowieści o 
swoich ukochanych przedszkolakach. 

·        Jak sądzicie,  dlaczego Zenon tak bardzo przeżywał przyjazd 
Luny?

·        Kto to jest przyjaciel? Po czym możemy poznać przyjaciela?

·        Co Zenon szykował na przyjazd Luny?

·        Jak  sądzicie,  co  Luna  mogła  poczuć  w  swoim  sercu,  gdy 
zobaczyła przed chatką czekającego na nią przyjaciela śpiącego 
na ławce?

·        A w co Wy lubicie się bawić ze swoimi przyjaciółmi? Wymieńcie 
2-3 ulubione zabawy lub aktywności.

·        Jak sądzicie,  co Luna i  Bibi  wymyśliły,  by zabezpieczyć szyję 
żyrafy  w  laboratorium?  Pomysłów  może  być  wiele  – 
porozmawiajcie  o  różnych  możliwościach,  a  potem  narysujcie 
portret Bibi, Luny i Zenona w laboratorium.

·        Co Luna i Bibi ustaliły na przyszłość, tj. wtedy, kiedy Luna wróci 
do przedszkola?

·        Dobre wspomnienia warto pielęgnować, jakie macie pomysły, 
by to robić?


