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• Z. R. Zabawy z dzieckiem w domu 

http://przedszkolemuchomorek.pl/?page_id=65873 

• Wakacyjne karty pracy 

http://przedszkolemuchomorek.pl/wp-

content/uploads/2020/06/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-

2.pdf 

• Opowiadanie Urszuli Lisowskiej - Kożuch „Kamil – pogromca 

smoka (dla dzieci z trudnościami w czytaniu i negatywnym 

stosunkiem do czytania)” lub nagranie głosowe. 

 

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w niewielkim zamku 

mieszkał mały królewicz Kamil. Był szczęśliwym dzieckiem – często 

biegał po wielkim parku ze swoim ulubionym psem, zrywał owoce 

prosto z drzewa, z głośnym śmiechem płoszył gołębie. Gdy padał 

deszcz, układał z klocków zamki, walczył ze smokami albo słuchał 

bajek, które opowiadała mu babcia. Pewnego dnia wszystko się 

zmieniło. Po śniadaniu rodzice zatrzymali małego królewicza: – 

Synku, masz już sześć lat, musisz się nauczyć czytać i pisać. Kiedyś 

będziesz rządził tym królestwem, a jak wiesz, król musi być mądry. 

Od jutra będziesz chodził do szkoły. Królewicz nawet się ucieszył. 

Pomyślał sobie: „W szkole poznam inne dzieci, będę się z nimi bawił. 

Pokażę im moje zabawki. No i nauczę się różnych, ciekawych rzeczy”. 

Pierwszy dzień w szkole był bardzo udany. Pani Marta przywitała się 

z każdym dzieckiem i wymyślała różne zabawy. Królewicz poznał 

księcia Karola, którego bardzo polubił. Nowy kolega miał szalone 

pomysły i ciągle czymś zaskakiwał królewicza. Po kilku tygodniach 

pani Marta zaczęła pokazywać dzieciom litery. Wkrótce chłopiec 

zauważył, że niektóre dzieci pamiętają je bardzo dobrze, a on je ciągle 

myli. Nie czuł się z tym dobrze. Starał się ćwiczyć w domu, ale cóż... 

ciekawsza była walka ze smokami. W szkole dzieci poznały już 

samogłoski: a, o, u, e, y, i, oraz łączyły z nimi pozostałe literki. 

Niektórzy potrafili odczytać proste wyrazy! Tygodnie mijały szybko..., 
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a królewicz nie mógł sobie poradzić z nauką czytania, chociaż bardzo 

się starał. Pewnego dnia odruchowo podniósł rękę do buzi i zagryzł 

zęby. Zazgrzytało i… kawałek paznokcia odpadł! Chłopiec poczuł 

dziwną ulgę. Szybko obgryzł drugiego paznokcia i trzeciego… Nie 

zauważył, kiedy obgryzł wszystkie. Od tego czasu, gdy tylko czymś 

się zdenerwował, od razu obgryzał paznokcie. 

Rodzice bardzo się martwili: – Synku, nie obgryzaj paznokci, tam są 

brud i bakterie. Rozchorujesz się – tłumaczyli, ale to nie pomagało. – 

Kochanie, kupię ci nową zabawkę – obiecywała mama – tylko nie 

obgryzaj, proszę. Królewicz bardzo, bardzo chciał mieć nową 

zabawkę, ale nawet nie zauważył, że znów trzyma palce w buzi... – 

Przestań obgryzać, bo będziesz ukarany! – krzyczał zdenerwowany 

król. Ale nawet strach przed karą nie pozwolił królewiczowi 

zapanować nad sobą. – Przepraszam, nie mogę. Ja nawet nie wiem, 

kiedy zaczynam obgryzać – tłumaczył się zmartwiony chłopiec. – A 

jakie mam teraz brzydkie paznokcie. Co mogę zrobić, żeby przestać, 

no co? Smutny położył się spać. Rano obudził go śpiew ptaków. Gdy 

otworzył oczy, zobaczył nad sobą sufit z namalowanymi gwiazdami i 

księżycem. „Gdzie ja jestem?” – pomyślał. Usiadł i zawołał: – Mamo? 

Ale tylko echo mu odpowiedziało. Wstał, powoli ubrał się w leżące na 

krześle ubranie i wyszedł z komnaty. Po korytarzu biegali ludzie, coś 

krzyczeli, niektórzy płakali. „Co się tu dzieje?” – pomyślał chłopiec. 

Wtem zobaczyła go jedna z pokojówek. Podbiegła do Kamila i szybko 

zaprowadziła do olbrzymiej sali. Na tronie siedziała smutna 

dziewczyna w pięknej sukni. – Kim jesteś? – zapytał królewicz. – 

Jestem królewną Wiolą i rządzę tym nieszczęsnym królestwem. – 

Dlaczego nieszczęsnym? – zainteresował się chłopiec. – I co to słowo 

w ogóle znaczy? 

– Potworny smok zamieszkał w moim królestwie i zamienia ludzi w 

niewidzialne istoty. Bawi się z nimi, każe rozwiązywać zagadki i daje 

różne zadania do wykonania. A jeśli ktoś nie potrafi sobie z nimi 

poradzić, to staje się przezroczysty. Smok zna wszystkie słabe strony 

każdego człowieka i wykorzystuje tę wiedzę. – To straszne – 

wykrzyknął królewicz – A w jaki sposób można go pokonać? – Tylko 

ten, kto odpowie na wszystkie jego pytania i wykona zadania, sprawi, 

że smok straci swoją moc i skamienieje na wieki. – To może ja pójdę i 

spróbuję? – zapytał Kamil. – Nie możesz, bo znikniesz, jak wielu 

innych. Nawet odważni rycerze i nasi uczeni nie pokonali smoka. 



Tylu ludzi już zniknęło! Niedługo królestwo opustoszeje, a mnie smok 

uwięzi w swojej pieczarze... Królewicz zamyślił się głęboko. Bardzo 

współczuł królewnie. – Pójdę i spróbuję! – postanowił. Gdy wyszedł z 

zamku, straż z hukiem zatrzasnęła za nim bramę. Wszyscy bali się 

smoka. Kamil szedł długo, wędrował leśnymi ścieżkami, wspinał się 

po górach, przeprawiał przez rzekę. Czasami zastanawiał się, czy nie 

zawrócić. Na szczęście w plecaku, który zabrał ze sobą, było jedzenie 

i picie, które dało mu siłę do dalszej wędrówki. Gdy wieczorem stanął 

przed olbrzymią pieczarą, zaczął się bać. „Co ja tu robię?” – pomyślał. 

„Tylu dorosłych sobie nie poradziło. Po co ja tu przyszedłem?”. Zaczął 

się zastanawiać, czy nie wrócić do zamku. – Ha!, widzę tu nowego 

śmiałka. Mały, nie za mały jesteś? – zaśmiał się smok, a jego rechot 

wystraszył ptaki, które uniosły się z wrzaskiem z pobliskich drzew i 

pofrunęły w kierunku lasu, byle dalej od potwora. – Może jestem 

mały, ale spróbuję cię pokonać – dzielnie odpowiedział Kamil, 

chociaż olbrzymi smok go przeraził. 

– Zobaczymy, zobaczymy – zamruczał gad i uderzył łapą w olbrzymi 

głaz, który miał za sobą. Chłopiec odniósł wrażenie, że zatrzęsła się 

ziemia, ale nie ruszył się z miejsca. Smok ryknął tak głośno, że z 

najbliższych drzew pospadały liście. Królewicz postarał się nie 

drgnąć. Smok zionął ogniem i spalił drzewo stojące koło Kamila. 

Gorące powietrze osmaliło chłopca, łzy stanęły mu w oczach, ale 

dzielnie stał nadal. – No dobrze – ryknął smok. – Wytrwałeś, więc 

możesz wejść do jaskini. Wyznaczę ci zadanie do wykonania. Jeżeli 

nie uda ci się zrobić tego, co ci każę, znikniesz. Nikt więcej cię nie 

zobaczy. – Zgadzam się – odpowiedział cicho królewicz. Pieczara była 

mroczna, ogromna i było w niej bardzo gorąco. Po dłuższej chwili, 

gdy wzrok oswoił się z ciemnością, Kamil zauważył, że w niektórych 

miejscach paliły się pochodnie dające trochę światła. Pod ścianą 

stała wielka klatka. – Tu zamknę królewnę, gdy wszystkich jej 

poddanych zaczaruję – powiedział smok. – Nikomu nie uda się jej 

uwolnić. Nigdy nie zobaczy słońca, gwiazd, trawy, drzew. Będzie moja 

na wieki. 

„Biedna królewna” – pomyślał chłopiec. „Nie mogę do tego dopuścić!”. 

– Popatrz na mnie – zażądał smok. Długo patrzył w oczy Kamila i 

wreszcie ze złośliwym uśmiechem, niewróżącym nic dobrego, rzekł: – 

Już wiem, jakie zadanie ci wyznaczę. Musisz odczytać napis, który 

jest na tabliczce koło klatki. Królewicz nie dostrzegł żadnego napisu. 



– Napis jest na tej złotej tabliczce, ukryty pod warstwą farby, którą 

musisz zdrapać paznokciami – zaśmiał się smok. – Nigdy tego nie 

zrobisz! A... zapomniałem! Jak tylko zaczniesz obgryzać paznokcie, 

znikniesz! – odwrócił się i wciąż rechocząc, rozwinął skrzydła i 

wyleciał z pieczary. – Masz czternaście dni na wykonanie zadania – 

dobiegło jeszcze do uszu chłopca i góry zasłoniły lecącą poczwarę. 

Królewicz był przerażony. – Przecież ja nie umiem czytać! I jak mam 

przestać obgryzać paznokcie? Gdy tylko o tym pomyślał, ręka 

machinalnie powędrowała do ust i zanim się zorientował, zdążył 

obgryźć jednego paznokcia. – O nie! – wykrzyknął. – Część palca 

zniknęła! Królewicz rozpłakał się. – To ponad moje siły. I co ja mam 

teraz zrobić? – zmęczony i bardzo wystraszony zasnął. Gdy obudził 

się rano, próbował wyjść z jaskini, ale niewidzialna bariera 

odpychała go od krawędzi. Wiedział, że nie zdoła uciec. Zaczął 

obchodzić jaskinię. W jednym kącie znalazł maleńki strumyk. Zimna 

i krystalicznie czysta woda zmyła z niego resztki snu. W drugim kącie 

znalazł suchy chleb, owoce i trochę sera. Zjadł co nieco, pocieszając 

się, że przynajmniej nie umrze z głodu. Potem usiadł i zaczął 

rozmyślać. „Muszę nauczyć się czytać. Litery znam, krótkie wyrazy 

już udawało mi się przeczytać, chociaż długo to trwało. Mam 14 dni, 

uda mi się...”. Ale, nie zdając sobie z tego sprawy, znów zaczął 

obgryzać paznokcie. Kolejny palec stał się przezroczysty... Na 

szczęście była to ręka, którą nie pisał. Przerażony królewicz znalazł 

kamień przypominający ołówek, oczyścił kawałek podłogi i zaczął 

pisać litery, które znał najlepiej. Gdy wieczorem zobaczył, jak dużo 

liter sobie przypomniał, poczuł dumę. – Może inne też sobie 

przypomnę. Co Pani Marta mówiła o innych literach? Jedna 

błyszczała, bo naklejaliśmy cekiny. – Już wiem, wiem, to było C! – 

wykrzyknął uszczęśliwiony – a S wiło się jak wąż! I napisał je wiele, 

wiele razy, żeby tylko nie zapomnieć, i łączył z innymi. 

Mijały dni, podłogę pokrywały sylaby, które Kamil układał później w 

różne wyrazy. Ciężko pracował. Nawet nie zauważył, że coraz rzadziej 

obgryza paznokcie. Po prostu nie miał na to czasu. Po tygodniu 

chłopiec potrafił ułożyć z kilku wyrazów proste zdania i przeczytać je! 

Nie czytał tak płynnie jak książę Karol, ale był bardzo dumny z tego, 

co osiągnął. Pracował jeszcze ciężej, układając i czytając wymyślane 

przez siebie zdania. Dziesiątego dnia śpiącego królewicza obudził 

wrzask smoka: – A co ty tu jeszcze robisz?! Dlaczego nie zniknąłeś? 



Wściekły, uderzał łapami i skrzydłami tak mocno, że kamienie 

posypały się z sufitu. – Ja, ja… – nie mógł wykrztusić chłopiec – 

wykonuję zadanie, które mi zleciłeś. – To było zadanie nie do 

wykonania! Jak ci się udało? Pomagał ci ktoś?! – krzyczał 

rozzłoszczony smok. – Nie, nikogo tu nie ma… – Niemożliwe – 

mruknął smok. – Jesteś ostatni, wszystkich już zaczarowałem. I 

mam królewnę. Odwrócił się i przyciągnął sznur, do którego 

przywiązana była Wiola. Wepchnął ją do klatki i zamknął drzwi. – 

Już nigdy stąd nie wyjdziesz. – A ty – smok zwrócił się do chłopca – 

masz jeszcze cztery dni na wykonanie zadania. Po tym czasie 

znikniesz. Idę na polowanie. Królewna cicho płakała. – Nie martw się, 

uwolnię nas – powiedział Kamil. – Muszę tylko zedrzeć farbę z tej 

tabliczki i odczytać napis. Dziewczyna czytała płynnie, więc 

pomagała królewiczowi w nauce. Wymyślała ciekawe historyjki i 

ćwiczyła czytanie razem z Kamilem. Dni jednak mijały nieubłaganie. 

Królewicz ze zdenerwowania zaczął obgryzać paznokcie. 

– Nie rób tego – krzyknęła Wiola. – Musisz zdrapać farbę! Te słowa 

sprawiły, że królewicz natychmiast wyjął z buzi palce. Nieszczęście 

jednak już się stało, trzy palce zniknęły... Ostatniego, czternastego 

dnia królewicz zaczął zdrapywać farbę. Brakowało mu trzech palców, 

ale pozostałe miał, a na nich paznokcie były już długie! Nie obgryzał 

ich przez dwa tygodnie! Zadanie okazało się bardzo trudne, drapał i 

drapał, palce go bolały, ale nie poddawał się. Warstwa złotego pyłu 

koło jego stóp robiła się coraz grubsza. Gdy zdrapał już połowę 

tabliczki, usłyszał dochodzące z daleka porykiwania smoka. – 

Szybciej, szybciej! – krzyczała królewna, a chłopiec pracował jak 

szalony. Smok po chwili wszedł do jaskini. Widząc, co się dzieje, 

zionął ogniem, celując w królewnę. W tym momencie stało się coś 

dziwnego. Złoty pył, który osiadł na podłodze, zaczął wirować coraz 

szybciej i szybciej, aż utworzył się z niego wielki wąż, który zasłonił 

chłopca i królewnę przed ogniem rozgniewanego gada. – Drap, drap! 

– krzyczała Wiola. Królewicz wciąż drapał, a złoty pył łączył się z 

wężem, który stawał się coraz grubszy. Gdy Kamil odsłonił cały 

napis, wąż rzucił się na smoka i zaczął z nim walczyć. – Odczytaj 

zaklęcie! – krzyczała dziewczyna. – Chyba nie potrafię – odpowiedział 

spanikowany Kamil. – Czytaj wreszcie! Potrafisz! – La-ta o-sa ko-ło 

no-sa. – Niemożliwe – pomyślał chłopiec. – Musiałem się pomylić. – 

Czytaj!– wrzeszczała królewna – czytaj! – Lata osa koło nosa – 

przeczytał królewicz i zamknął oczy. „Już po nas...” – pomyślał. Nagle 



zapanowała cisza. Królewicz otworzył oczy, zobaczył, że drzwi od 

klatki się otwierają. Wiola wybiegła z niej i mocno uściskała 

królewicza. – Udało ci się, udało! Uratowałeś nas! – śmiała się i 

płakała na przemian. – A co ze smokiem? Królewicz obrócił się i 

zdążył jeszcze zobaczyć, jak cały złoty pył opada na smoka, który 

zamienia się w kamień. Czary rzucone przez gada straciły moc. 

Wokół Wioli i Kamila zaczęli się pojawiać ludzie. Po kilku minutach 

było ich tak wielu, że nie mieścili się w pieczarze. – Chodźmy stąd – 

powiedziała Wiola. Odczarowani ludzie skakali i tańczyli z radości. 

Dziękowali królewiczowi za wybawienie. – Zostań z nami – 

zaproponowała Wiola. – Razem ze mną będziesz rządził królestwem. 

Ale chłopiec miał inne plany. – Król musi być mądry i dużo wiedzieć. 

Ja dopiero zacząłem się uczyć. No i tęsknię za rodzicami i kolegami… 

Nawet za szkołą. – Rozumiem – uśmiechnęła się dziewczyna. Nagle 

zawirował koło niego złoty pył. Był tak gęsty, że przez chwilę 

królewicz nic nie widział. – Wstawaj, synku, pora iść do szkoły – 

usłyszał głos mamy. – Co się dzieje? – pomyślał zdezorientowany. 

Gdy otworzył oczy, zobaczył, że leży w swoim łóżku. – Miałem 

straszny sen – powiedział do mamy. – Potworny sen. – Chętnie 

posłucham – odpowiedziała królowa – ale teraz ubierz się i zejdź na 

śniadanie. W szkole królewiczowi poszło świetnie. Wszyscy mocno się 

zdziwili, gdy Kamil przeczytał zdanie napisane na tablicy. „Skąd ja to 

umiem?” – dziwił się. Przypomniał sobie sen i szybko zerknął na 

paznokcie. Z ulgą zobaczył, że jego palce znów są widoczne. – O! – 

pod całkiem już długim paznokciem zobaczył resztki złotego pyłu. „A 

więc to była prawda!...”. Popatrzył jeszcze raz na swoje ręce i 

powiedział cichutko: – Postaram się was więcej nie obgryzać, nigdy 

nie wiadomo, kiedy znów się przydacie…  

Dobrego czasu       


