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Czasoudek po świecie wędruje. 

Starego i Nowego Roku wciąż wypatruje. 

Swą podróż ludek rozpoczął na wiosnę 

gdzie na swej drodze spotkał zieloną żabkę, 

lecz ona ludkowi pomóc nie zdołała, 

bo o żadnym z Roków nigdy nie słyszała. 

Czasoludek wędrował więc dalej… dalej… 

A po drodze mijał wiele dróg i alej. 

Aż w końcu gorące lato nastało 

i ludka nad morze swym żarem zapraszało. 

Tam jednak Roku nie spotkał wcale. 

Więc w dalszą drogę zmęczony ruszył ospale. 

Po lecie jesień nastała dość szybko, 

a jesienią było na dworze brzydko! 

Padało i wiało, liście z drzewa poopadały.  

Więc Czasoludka do przedszkola dzieci zapraszały, 

a w przedszkolu śpiewy, tańce i zabawy… 

No i zajęcia, na których ludek siedział i słuchał Pani bo był ciekawy… 

Czy Pani wie gdzie Rok się schował? 

Czy może ludkowi, któryś z przedszkolaków odszukać go zdoła? 

Lecz przedszkolaki o Roku jeszcze zajęć nie miały 

i ludkowi pomóc nie umiały. 

Więc pora ruszyć, bo zima nastała, 

a przed odejściem Pani ludkowi coś na uszko wyszeptała: 

 
W zimową, grudniową magiczną noc 

Spotyka się Stary i Nowy Rok…. 

 

Co to za noc ludek się zastanawiał? 

Zmęczony podróżą usiadł i tak rozważał: 

 
Ma podróż trwała rok cały, 

a po drodze cztery pory roku mnie witały. 

Wiele tygodni wędrowałem, 

a w każdym tygodniu 7 dni szukałem. 

365 dni podróż trwała, 

a MAGICZNA NOC, nawet nie wiem czy już nastała… 

 

Zmęczony siedział dalej zamyślony. 

Po wielu godzinach mrokiem został otulony. 



Nagle wokoło fajerwerki niebo kolorami rozświetliły, 

a wszystkie zegary północ wybiły! 

Piękne kolory ludka zachwyciły. 

Jego oczy zdziwione twarz mu rozjaśniły. 

Co to za noc pewnie spytacie? 

To Sylwester jest oczywiście. 

W tą jedną magiczną noc 

spotyka się Nowy i Stary Rok. 

Marzenie ludka się więc spełniło, 

a serce jego się weseliło. 

Spotkał on Stary Rok, który był posiwiały, zmęczony, 

a obok niego mały Roczek, który był rozbawiony. 

Tej właśnie nocy Rok Stary na spoczynek się udaje 

Nowemu Roczkowi miejsce swoje ustępuje. 

Z Nowym Rokiem przygodę nową rozpoczynamy 

jednak o starym roku nie zapominamy, 

a wspomnieniami do miłych chwil wracamy… 

 

 

PYTANIA DO TEKSTU: 
1. Kogo szukał Czasoludek? 

2. Ile trwała jego podróż? 

3. Kogo spotkał na swojej drodze Czasoludek? 

4. Czy udało się ludkowi spotkań Rok? 

 

ZADANIA DO WIERSZA: 
1. Przygotuj Czasoludka (wycinanka 1 i 2). Zadaniem dzieci jest pokolorowanie, wycięcie poszczególnych 

elementów i sklejeni ich w całość tworząc Czasoludka. 

2. TABLICA WSPOMNIEŃ zadaniem dzieci jest narysowanie w wyznaczonych miejscach wspomnień z 

zeszłego roku itd. 

 

 

 

 


