
Antek i sąsiadka 
 
ILUSTRACJA 1
Po szkole Antek postanowił wyjść na podwórko. Na boisku nieopodal swojego domu
spotkał grupę kolegów i wspólnie zaczęli bawić się w berka. Po jakimś czasie, znudziła
się im się ta zabawa i ustalili, że - dla odmiany - rozegrają mecz piłki nożnej. Antek
spojrzał na swoje stopy. Miał na nich sandały, które nie nadawały się do gry w piłkę.
- Zaraz wracam, tylko zmienię buty. Poczekajcie na mnie! - zawołał i pobiegł w stronę
domu.
 
ILUSTRACJA 2
Z daleka zobaczył starszą panią, która szła w stronę jego bloku, niosąc torby pełne
zakupów. Antek od razu rozpoznał, że była to jego sąsiadka - pani Hania. Kobieta szła
powoli przed siebie, nie widząc chłopca. Antek wbiegł po schodach do domu, a już
chwilę później zbiegał z nich w swoich piłkarskich korkach. Gdy znalazł się przed
domem, zobaczył panią Hanię, stojącą nieopodal. Wokół niej leżały rozsypane zakupy.
Jabłka i pomidory poturlały się na wszystkie strony, a kobieta schylała się po nie z
wielkim trudem. 
 
ILUSTRACJA 3a
Antek zatrzymał się. Zaczął zastanawiać się, czy pomóc sąsiadce. Chłopiec lubił
starszą panią, która pozwalała mu często bawić się w swoim ogródku i częstowała
domowym ciastem. Widział, że jest jej teraz bardzo ciężko, a przecież jemu pozbieranie
zakupów zajęłoby tylko chwilę!
 
ILUSTRACJA 3b
Z drugiej strony, czekali na niego koledzy z piłką. A może już zaczęli grać? Antek chciał
jak najszybciej do nich dołączyć. Przecież to nie jego zakupy, a pani Hania nawet go nie
widziała. Gdyby jej zależało, żeby ktoś jej pomógł, mogłaby rozejrzeć się dookoła i
sama poprosić go o pomoc.
 

 



ZAKOŃCZENIE - WERSJA A
ILUSTRACJA 4a
Antek podszedł do sąsiadki.
- Dzień dobry! Pomóc pani? – zapytał.
- Och, byłoby cudownie! Trudno mi się schylać i ledwie widzę te rozsypane owoce.-
powiedziała uradowana kobieta. - Ale nie chcę Ci zabierać czasu, pewnie gdzieś się
śpieszysz... – dodała.
- Idę grać w piłkę z kolegami, ale nic nie stanie się, jeżeli dołączę do nich parę minut
później.
Antek zaczął szybko zbierać z ziemi zakupy pani Hani i już po chwili wszystkie
produkty znalazły się z powrotem w torbach.
- Bardzo Ci dziękuję! - powiedziała sąsiadka - Mam coś dla Ciebie. Weź te ciasteczka
i poczęstuj kolegów.
- Dziękuję! - powiedział Antek i pobiegł szybko na boisko, uśmiechając się do siebie
samego. Koledzy byli już trochę źli, że musieli tak długo czekać na chłopca. Jednak
ciastka przyniesione przez Antka sprawiły, że ich humory zaraz się poprawiły.
 

ZAKOŃCZENIE - WERSJA B
ILUSTRACJA 4b
Antek zmienił trasę, aby nie iść obok sąsiadki i pobiegł na boisko. Tego popołudnia,
świetnie się bawił z kolegami, a jego drużyna wygrała mecz. Gdy dwie godziny
później wracał do domu, pani Hani nie było już na chodniku. Zobaczył jednak w
krzakach kilka jabłek, które zapewne należały do sąsiadki. Zebrał je i postanowił
zanieść kobiecie do domu. Zapukał do drzwi, a po chwili ujrzał w nich starszą panią.
- Dzień doby, Antku! Czy coś się stało? - zapytała.
- Dzień dobry! Przyniosłem Pani jabłka - powiedział.
- O, dziękuję Ci. A skąd wiedziałeś, że to moje? – zdziwiła się.
- Widziałem jak Pani… - zaczął Antek i przerwał, bo zrozumiał, że właśnie przyznał
się do tego, że celowo nie pomógł sąsiadce.
- Szkoda, że mi nie pomogłeś – odpowiedziała smutno pani Hania. - Było mi bardzo
ciężko pozbierać rozsypane zakupy. W każdym razie dziękuję za jabłka.
Antek wrócił do domu zawstydzony. Od tego dnia starał się unikać sąsiadki i już nie
bawił się w jej ogródku.
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