
‒ Mamusiu, czy pójdziemy dziś na plac za-
baw? ‒ zapytała Amelka.

Mama spojrzała na córeczkę z miłością.

‒ Kochanie, wiem jak lubisz tam chodzić,
ale mamy już jesień. Lato dawno się skoń-
czyło.  O tej  porze  roku  jedynie  pozostaje
nam spacer po parku. Pozbieramy tam ko-
lorowych liści, które opadają już z drzew. A
może  i  uda  nam  się  nazbierać  żołędzi  i
kasztanów?  Porobimy z  nich  potem takie
różne śmieszne ludziki. Co ty na to?

O dziwo, dziewczynkę nie zachwyciły plany
mamy. Patrząc jej z nadzieją w oczy powie-
działa:

‒ Wiem, że w parku jest teraz pięknie, ale
chciałabym jeszcze  dziś,  iść  na  ten  nasz
placyk.  Proszę,  mamusiu,  zgódź  się.  ‒
Amelka zatrzepotała rzęsami.

Kobieta  zamyśliła  się  przez  chwilę.  Sama
lubiła  tam przebywać  ze  swoją  córeczką.
Ten plac zabaw, wydawał się jej wyjątkowo
bezpieczny.  Tuż  przy  wejściu  znajduje  się
szereg  kolorowych  ławek.  Większe  z  nich



przeznaczone są dla rodziców, pilnujących
swoich pociech, a mniejsze dla dzieci zmę-
czonych po zabawie. Stoją tam też ciekawe
kosze  na  wszelkiego  rodzaju  odpady.  Za
każdy wrzucony do niego śmieć, wyskaki-
wał smaczny lizak, co zachęcało wszystkie
bawiące się tam dzieci do sprzątania po so-
bie. Zaś po lewej stronie, obok ławek, usta-
wione są huśtawki, wyposażone w specjal-
ne zabezpieczenia, które chronią pociechy
przed wypadnięciem.  Na środku placu,  w
centralnym miejscu znajduje się wspaniała
piaskownica w kształcie serduszka, w któ-
rej zawsze jest czysty i świeży piasek. Wie-
działa jak chętnie bawią się tam maluszki,
z zapałem budując wysokie zamki z piasku,
oraz stawiając wspaniałe babki i figurki pia-
skowe z plastikowych foremek.

Po prawej stronie piaskownicy znajdują się
trzy  zjeżdżalnie.  Od  największej  do  naj-
mniejszej.  Wejście  do  każdej  z  nich  jest
bardzo bezpieczne,  ponieważ schodki  wy-
posażone są w solidne, drewniane barierki.
Natomiast w prawym górnym rogu placu,



stoją  kolorowe  drabinki,  dostosowane  do
wzrostu malucha, na których można się na
nich podciągać. Natomiast starsze dzieci z
entuzjazmem robiły na nich fikołki.

Przy wejściu na plac zabaw, stoi kiosk ze
zdrową żywnością dla dzieci. Wszyscy przy-
chodzący tam mogli  cieszyć się smakiem
pysznych  słodyczy,  bez  konserwantów  i
sztucznych barwników. Budka była zawsze
oblegana przez dzieciaczki i ich opiekunów.

Koło  tegoż sklepiku,  na dużej  tablicy wisi
regulamin,  umieszczony nad wejściem do
małej toalety.

Każdy jest więc zobowiązany do przestrze-
gania  zasad bezpieczeństwa i  utrzymania
na placu należytego porządku.

Mama po namyśle uśmiechnęła się do swo-
jej córeczki.

‒ Dobrze kochanie, wyjątkowo jeszcze dziś
pójdziemy na ten placyk. Ale jutro już po-
spacerujemy po parku. Zgoda?

Amelka  z  radością  rzuciła  się  mamie  na



szyję.

‒ Dziękuję mamusiu! Tak się cieszę.

Po kwadransie już szły w stronę wspomnia-
nego placu zabaw.

Tego dnia i inne dzieci bawiły się tam weso-
ło, co ucieszyło mamę Amelki.

Widać było to miejsce ulubione i przez nie.
Amelka z miejsca pobiegła do piaskownicy
i usiadła na drewnianej ławeczce otaczają-
cej  jej  brzegi.  Po  chwili  dołączył  do  niej
mały Dominik.

‒  Witaj  Amelko.  Cieszę  się,  że  przyszłaś
dziś tutaj. Może zaraz zbudujemy z piasku
wspaniały zamek? O, taki!!! ‒ i uniósł pra-
wą rączkę do góry, jak najwyżej potrafił.

Amelka uśmiechnęła się do swojego towa-
rzysza zabaw.

‒  Dobry  pomysł  Dominiku.  To  może  być
nasz ostatni taki zamek w tym roku. Nad-
chodzi jesień. Zaczną się dni pełne deszczu
i wtedy nie będziemy tu przychodzić ‒ wy-
jaśniła Dominikowi z błyskiem w oczach.



Chłopczyk natychmiast ujął w rączkę wia-
derko z łopatką i grabkami.

‒ Amelko, no to szybciutko zabierajmy się
do pracy.

Kiedy ich budowla była prawie ukończona,
ku radości obojga z dzieci, zjawił się nagle
ich starszy kolega Jakub.

‒ Ho,  ho,  widzę,  że nie tracicie czasu? ‒
powitał  ich  słuszną  pochwałą.  W  jego
oczach widać było  zadowolenie,  ale  i  po-
dziw  dla  ich  dzieła.  Zamek  był  wysoki  z
dwoma wieżyczkami i  dużym tarasem wi-
dokowym.

‒ Masz rację Kubusiu ‒ szepnęła Amelka. ‒
To już chyba ostatni raz, mogliśmy tu bawić
się. Lato się skończyło. Mamy już jesień.

Kolega jakby nie zważając na słowa Amelki
wzruszył lekko ramionami.

‒ Przy tak pięknej słonecznej pogodzie, jak
dziś, jeszcze nie raz tu się wszyscy spotka-
my.  Tego  jestem  pewien.  ‒  Uciął  szybko
dziwną, ale logiczną wypowiedź dziewczyn-



ki.  ‒  Nie  rozumiem,  dlaczego  akurat  tak
chmurnie myślisz?

Amelka poprawiła nerwowo swój granato-
wy  kapelusik,  który  lekko  przekrzywił  się
na jej kształtnej główce. Nie lubiła jak ktoś
neguje jej opinię. Wiedziała doskonale, co
obiecała  swojej  mamie,  więc  była  pewna
słów, jakie wypowiedziała. Uśmiechnęła się
uprzejmie do kolegi i powiedziała:

‒ Kubusiu, nie wiem jak ty, ale ja dziś je-
stem tu po raz ostatni w tym roku. Pora już
i czas nazbierać kolorowych liści opadają-
cych z drzew oraz kasztanów i żołędzi. W
deszczowe i chłodne dni będę z mamą ro-
biła z  nich śmieszne ludziki.  Bardzo lubię
taką zabawę.

Chłopiec przyjrzał się Amelce z nieukrywa-
ną  ciekawością.  Nie  mógł  jej  zaprzeczyć.
Sam w podobny sposób,  jak Amelka spę-
dzał jesienne szarugi tworząc armię żołnie-
rzyków z żołędzi i kasztanów. Później, z za-
partym tchem, zimą podziwiał całą kolek-
cję,  stojącą na najwyższej  półce regału w



swoim dziecięcym pokoju.

‒ Oj, nie przesadzaj Amelko. Zabawa w ro-
bienie ludzików jest owszem ciekawym za-
jęciem, ale tu na tym placu zabaw także
możemy pozbierać takie liście. To co, idzie-
my? ‒ zaproponował ochoczo Kuba.

‒  Muszę zapytać  mamusi.  ‒  Odezwał  się
milczący dotychczas Dominik. ‒ Jak mi po-
zwoli, to także pójdę z wami.

Amelka  znów  poprawiła  swój  granatowy
kapelusik na głowie.


