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prezentuje:

KrótKa opowieść  
o małym śniadaniu

teKst: dorota milczarsKa, GrzeGorz pierz
rysunKi: dorota milczarsKa
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droGi  
młody czytelniKu, 
pewnie codziennie zastanawiasz się czy 
wiedza, którą żmudnie wpajają Ci twoi 
rodzice jest ważna i przyda Ci się kiedykolwiek. 
Bohater naszej krótkiej historyjki również 
zmaga się z takimi samymi pytaniami. rodzice 
cały czas wymagają, poprawiają, doradzają  
i bezustannie robią to, ponieważ drogi młody 
czytelniku jesteś dla nich najważniejszą osobą 
na całym świecie. 

nasza dzisiejsza historyjka opowiada  
o tym, dlaczego mama i tata codziennie 
rano przypominają Ci o śniadaniu. Dlaczego 
tłumaczą, że jest to najważniejszy posiłek dnia 
- szczególnie w tak młodym wieku. Możesz 
uczyć się na własnych błędach, ale możesz 
też wyciągnąć wnioski z przygody naszego 
bohatera Artura.

Fundacja niebieskie Serce codziennie stara się pomagać dzieciom takim, jak ty. Czasem 
jest to prosta pomoc, która jak w przypadku tej historii polega na edukowaniu i wpajaniu 
dobrych nawyków. ty młody czytelniku, też możesz działać jak Fundacja niebieskie Serce - 
wystarczy że codziennie rano zjesz pożywne śniadanie i przekażesz koleżankom i kolegom, 
dlaczego jest to takie ważne!

zespół Fundacji  
niebiesKie serce
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dzień dobry,
co ci 

przyGotować  
na śniadanie?

cześć mamo, 
jaKoś nie 
jestem 
 dzisiaj 
Głodny.

nie podoba mi 
się to. śniadanie 
to podstawa. 

powinieneś zjeść 
coś poŻywneGo. 

naprawdę  
dzisiaj nie moGę,  

śpieszę się.  
do zobaczenia! 

ja nie lubię 
jeść taK 
wcześnie,  
nie mam 

apetytu. 

dzisiaj trochę 
zaspałam, ale 

mama wcisnęła mi 
KanapKę na droGę. 
zawsze mówi, Że 
bez śniadania nie 

wypuści mnie  
z domu. 
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ooooo. to ja juŻ 
wiem o co chodzi. 
pewnie nie jadłeś 

śniadania! 

 artur, znowu 
przysypiasz?  

co robisz nocami, 
sKoro w dzień 

ledwo patrzysz 
na oczy?

rany... ale 
zmachałem 

się tymi 
schodami.

artur nie czuł się  
zbyt dobrze. oczy 

same mu się zamyKały.

musimy się 
przenieść tutaj!

prosto do 
ŻołądKa!
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tam na Górze 
mówią  

o nas czy mi się 
wydaje? 

ej! co wy 
robicie?? tam na 
Górze ledwo 

Żyją!

z pusteGo  
i enzymy nie 

naleją. załatw 
jaKąś enerGię, 
to pomyślimy. 

wracamy do pracy! wszyscy 
na stanowisKa i ustawiamy 
dzisiaj maKsymalną moc 
na poczucie Głodu! tam 
na dole nie mają czym 

pracować.

ta mama to 
jednaK ma 

czasami rację 

neurony w mózGu mają 
się nie najlepiej. chyba 

potrzeba im KonKretnej 
dawKi enerGi!!

tymczasem w 
ŻołąKu artura...
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halooo, ŻołądeK?
ci z Góry powiedzieli, 
Że rozesłali syGnał, 

szeF nie sKupi się 
dzisiaj na niczym póKi 

nie dostarczy wam 
zasobów.

Kochani, 
wracamy  
do Gry! 

dzisiaj chcę  
tosta z serem  

i pomidorem!  
przecieŻ wszyscy 

wiedzą, Że potrzebuję 
rano duŻo enerGii!

 hej, dzisiaj teŻ  
w pośpiechu, czy moŻe 
chociaŻ szKlanKa soKu 

pomarańczoweGo  
na dzień dobry? – 

z pomocą  
przychodzi  

KoleŻanKa z ławKi 
oboK...

następneGo dnia rano
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znajdź Kasię na stronach komiksu i pokoloruj.
może to właśnie o niej będzie kolejna opowieść...
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Fundacja Niebieskie serce 
ul. rzepakowa 2; 40-541 Katowice

InG Bank Śląski
33 1050 0086 1000 0090 3130 2756

poMóż nAM pomagać!


