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BASIA I JAŚ W AFRYCE – HISTORIA PODRÓŻY

Karty z zestawu Pajdohistoryjki z Basią i Jasiem. W Afryce można wykorzystać 
do stworzenia dłuższej historii opowiadającej o podróży Basi i Jasia po tym 
kontynencie. Teksty z poszczególnych kart połączyliśmy krótkimi wierszyka-
mi. Każdy z tych wierszyków należy przeczytać dziecku przed pokazaniem 
obrazka z kolejnej karty. Zapisane szarą czcionką dodatkowe wierszyki oraz 
teksty z kart są przedstawione poniżej w takiej kolejności, w jakiej toczy się 
historia podróży Basi i Jasia.

Życzymy miłej podróży i dobrej zabawy!
Autorzy

Basia i Jaś w Afryce – historia podróży

Ta dziewczynka to jest Basia,
Basia ma kolegę Jasia.

Tu pokazujemy wizerunki bohaterów na pudełku.

Są w Egipcie na wakacjach,
a tam w różnych sytuacjach
się znajdują: śmiesznych, groźnych,
w których muszą być ostrożni,
widzą coś nadzwyczajnego
albo dowiadują czegoś.

Piramida

Basia z Jasiem właśnie idą 
na spotkanie z piramidą.
Basia pyta: – Jasiu, powiedz,
piramida to grobowiec?

– Tak. Gdy wejść ktoś do niej umie,
może natknąć się na mumie
pochowanych w środku ludzi
i niechcący je obudzić.
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Następnego dnia zwiedzanie
Basia z Jasiem mieli w planie.
Kilka różnych miast zwiedzili,
ale chyba przesadzili…

Egipt

Basia jest dziś konająca
od wysiłku i gorąca.
O to ma pretensję, i że
Jaś pół dnia z nią był w Kairze
oraz na męczącym rajdzie 
w Aleksandrii i Port Saidzie.
Nie na plaży czy w hotelu,
jak turystów innych wielu.

Egipt z wielkiej rzeki słynie,
co przez cały kraj ten płynie. 
Po wycieczce, by się schłodzić,
dzieci nad nią chcą pochodzić.

Nad  Nilem

Jaś i Basia są nad Nilem.
Widzą w wodzie krokodyle.
Nagle, patrzą, że krokodyl
się wynurzył do nich z wody.
Szybko się cofnęła Basia
i ze strachem pyta Jasia:

– Jasiu, co mam zrobić, powiedz!
Mam pogłaskać go po głowie?

Jaś i Basia przestraszyli 
się troszeczkę krokodyli.
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Gdy już strach im trochę minie,
zrobią wypad na pustynię.

Sahara

Basia z Jasiem mocnych wrażeń
dziś szukają na Saharze.
Wiedzą, że gdzieś na pustyni
koczowali Beduini.
Właśnie widzą ich – w oddali 
karawanę sformowali.
Basia macha do nich, ale
karawana idzie dalej. 

Jaś zobaczył dromadera.
Myśli: – Jest okazja teraz,
żeby sprawdzić, jak się jedzie
z tyłu garbu i na przedzie.

Na dromaderze

Siedzi Jaś na dromaderze.
To dość wytrzymałe zwierzę,
więc i Basia wsiądzie zaraz –
po drabinie wejść się stara.
Chcą wyruszyć na pustynię,
a dromader z tego słynie,
że bez picia dni trzydzieści 
po pustyni może wieźć ich.

Dzieci go nie mogły zmusić,
żeby z nimi w drogę ruszył,
chociaż miały tak ochotę,
a więc poszły na piechotę.
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Fatamorgana

Jaś i Basia do oazy
dochodzili już trzy razy,
lecz dojść im się nie udało,
bo się wciąż okazywało,
że to jest fatamorgana –
podróżnikom dobrze znana.
Wreszcie są już przy oazie
lub tak myślą, w każdym razie

Ta oaza jest prawdziwa.
Dwójka dzieci odpoczywa.
Picie mają, ale teraz
głód zaczyna im doskwierać.

Palma

Basia z Jasiem są pod palmą
daktylową, a Jaś palnął,
że tam na niej są kokosy,
a on ma kokosów dosyć
i że nie jest tak nachalny,
by kokosy zrywać z palmy.

– Wiesz co Jasiu?  Ja za chwilę
sama wejdę po daktyle.

Po noclegu, wcześnie rano,
dzieci szybko z karawaną
do Kairu się zabrały.
I tak pobyt minął cały.

A już na następne wczasy
pojechały do Mombasy.
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Mombasa

Oprowadza Jaś dziś Basię,
już godzinę po Mombasie
To kenijskie jest, portowe,
miasto wielokulturowe
nad Indyjskim Oceanem,
podróżnikom dobrze znane.
Jaś odnaleźć się tam umie,
w różnokolorowym tłumie.

Gdy zwiedzili już Mombasę,
wyruszyli w dalszą trasę 
w głąb Afryki, tam gdzie można
jej mieszkańców rdzennych poznać.

Masajowie

– Jasiu, zobacz, Masajowie!
Czy mi o nich coś opowiesz?

– To z hodowli znane plemię.
Mleko jest ich pożywieniem.
Na czerwono są ubrani.
Basiu, popatrz teraz na nich,
kiedy z dumą i spokojem, 
oglądają krowy swoje.

– Jak mieszkają Afrykanie,
którzy żyją na sawannie?
Basia Jasia zapytała.

– Zobacz, tu jest chata mała
i jest chyba właśnie ona
do zwiedzania przeznaczona.
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Chata

To jest afrykańska chata,
mała, skromna, niebogata,
co dach z liści ma palmowych.
Dach okrągły jest, stożkowy.
Basia z Jasiem ją zwiedzają,
no bo takich chat nie znają,
afrykańskich, tradycyjnych,
dla turystów atrakcyjnych.

Blisko chaty drzewo stało,
grube, że aż ich zatkało!
Basia nazwę jego znała, 
a więc szybko je poznała.

Baobab

– O! Baobab! Basia woła.
Ile metrów dookoła 
może mieć to drzewo grube?
A Jaś na to: – Zróbmy próbę.
Włączę stoper i zmierzymy,
jak je szybko okrążymy.
Basia z Jasiem już się spieszą,
bo ma metrów kilkadziesiąt.

Czas by na sawannę ruszyć,
chociaż strach im tlił się w duszy,
bo tam słonie są, lamparty,
nosorożce… To nie żarty!
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Na sawannie

Jaś i Basia przyjechali
na sawannę, na safari.
Na lwów stado z land rovera
z lekkim strachem patrzą teraz.
Jaś się pyta: – Co się stanie,
gdy się jakiś lew dostanie
do naszego samochodu?

– Pod samochód damy chodu!

Gdy ktoś na sawannie gości,
musi mieć się na baczności.
Zdarza się, że groźne zwierzę
za swój cel turystów bierze.

Hipopotam

Basia z Jasiem są nad rzeką,
ale stoją dość daleko –
wiedzą, że zwierzęta rzeczne
są dla ludzi niebezpieczne.
Widzi Jaś, że hipopotam
się wynurzył właśnie z błota,
więc się muszą tak zachować,
żeby go nie sprowokować.

Są tam też przedziwne ptaki –
dzieci nie widziały takich.
Ze zdziwieniem patrzą na nie
i z zainteresowaniem.
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Pelikan

Widzi Jaś ptaszysko spore,
które ma pod dziobem worek.
Pyta: – Basiu, to pelikan?
Czy on z worka ryby łyka?
Gdy je złowi, to je tu je?

– Chyba gdzieś je transportuje.
On do gniazda teraz leci,
by nakarmić swoje dzieci.

Na safari głównym celem
jest zobaczyć zwierząt wiele.
Łowca chce mieć na pamiątkę
zdjęcia, które wielką piątkę
przedstawiają na wolności –
takich, każdy mu zazdrości.

Wielka piątka

Jaś i Basia na safari
chętnie fotografowali,
wielką piątkę dzikich zwierząt.
Do niej lew i słoń należą,
lampart, bawół, nosorożec.
Basia zrobić zdjęcia może
lampartowi szybko teraz,
który się do skoku zbiera.

Z Kenii podróżnicy mali
wprost do Zambii pojechali,
co jest z wodospadów znana,
a więc chętnie jest zwiedzana.
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Wodospad

Przy Wiktorii Wodospadzie,
Basia z Jasiem, po naradzie,
nagrać film postanowili.
Właśnie statyw ustawili
i kamerą nagrywają
masy wody, co spadają
z wielkiej rzeki do kipieli.
Wcześniej tego nie widzieli.

Stamtąd dzieci pojechały
do Botswany, po plan miały
ruszyć w podróż po kotlinie,
z której kraj Botswana słynie.

Kalahari

Basia z Jasiem przyjechali
do kotliny Kalahari.
Podziwiają teraz tu
zebry, antylopy gnu,
strusie, guźce i gazele,
których wkoło biega wiele.
Zaraz dżipem tam podjadą,
gdzie żeruje żyraf stado.

A z kotliny Kalahari
wprost na północ się udali,
w miejsca tajemnicze, nowe,
w gęste lasy równikowe.
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W dżungli

Basia z Jasiem w dzień upalny
przez las idą tropikalny.
Nagle z krzaków wyskoczyli
ludzie i ich otoczyli.
Uzbrojeni w dzidy wszyscy,
bardzo groźni, chociaż niscy.
Basia pyta: – Co się dzieje?

– Otoczyli nas pigmeje.

Ci zamiarów złych nie mieli,
z dziećmi się porozumieli,
mówiąc, że to im nie szkodzi,
gdy ktoś po ich dżungli chodzi.

Basia z Jasiem zachwyceni
dalej krążą wśród zieleni
i nieznanych roślin licznych
wielkich, dziwnych, fantastycznych.

Liany

Jaś i Basia widzą liany.
Pełno lian tu poplątanych,
bo to dżungla tropikalna

– liany tu, to rzecz normalna.
Jaś pomyślał o Tarzanie,
który bujał się na lianie
i się właśnie trzyma liany,
ale nie jest rozbujany.

Potem podróżnicy dzielni
polecieli do Nigerii.
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Lagos, to jest jej stolica,
którą Basia się zachwyca.

Lagos

– Czy podoba ci się Lagos?
Pyta Basia Jasia. Zna go,
odpowiedzi więc twierdzącej, 
że jest wręcz fascynujące,
na pytanie oczekuje.

Ale Jaś ją rozczaruje –
widok przed nim się roztacza,
który Jasia aż przytłacza.

Podczas całej tej podróży
czas im nigdy się nie dłużył,
ale pora była wracać –
szkolna ich czekała praca.
Pozostały im wspomnienia,
piękne, nie do zapomnienia!
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