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Jak możliwe by te stworki rodem 

z innych bajek -spotkały się gdzieś na 

świecie i swoje przygody wspólnie 

spisały.

Przecież różnią się od siebie niemal 

w każdym względzie –odpowiesz – lecz 

tu cię zaskoczę.

Jest na świecie takie miejsce wcale nie 

odległe gdzie te ludki się spotkały

i historię swą spisały…..



Wcale nie za górami, ani za lasami jak to 

w bajkach bywa lecz przy ulicy Reymonta 

znajduje się kraina szczęśliwa. 

Królestwem WESOŁEJ JEDYNECZKI zwana 

przez swoich mieszkańców ukochana.



Zawsze jest tam spokojnie, beztrosko 

i wesoło.

Śmiech i gwar dzieci niesie się w około.

Do tej wesołej gromadki cztery lata 

temu dołączyły smerfy małe i wzajemnie 

się wspierały.





























Bardzo pilnie się uczyły, śpiewały, 

malowały i ćwiczyły.

Ciekawe rzeczy poznawały, o porządek 

w sali dbały.

Dla kochanych swych rodziców 

przedstawienia wystawiały.































Latka szybko im mijały w tej krainie 

cudowności, gdy pewnego razu zjawiła się

wróżka i rzekła :

”Będziecie mieć gości”.

Małe czerwone ludziki krasnalami  odtąd 

zwane na rok dołączyły do nich i bawiły się

wspaniale.







Wspólnie poznawały tajniki liczenia. 

Uprawiały sporty godne polecenia.

Uczyły się śpiewać, tańczyć, 

recytować podglądać przyrodę,

a nawet gotować.

Czytać też się bardzo zapragnęły 

uczyć – nie było to łatwe – lecz od 

czego upór….





























Zapragnęły również poznać inne kraje i choć

palcem po mapie  bawiły się razem 

wspaniale.
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Lecz razu pewnego wróżka z tej krainy 

ogłosiła Smerfom i Krasnalom bardzo 

ważne nowiny:

„Jesteście już duzi, potraficie wiele teraz 

na was już czekają w szkole  przyjaciele.

Wiem , że to nie proste , droga będzie 

długa, nauki i pracy sporo.

Lecz nie bójcie się niczego idźcie 

odważnie przez życie . 

Mam nadzieję że o naszej krainie nigdy nie 

zapomnicie…….



Na tym kończymy ten rozdział bajeczki ,     

o grupie SMERFÓW I KRASNALI

Z krainy WESOŁEJ JEDYNECZKI…………


