
5

O autorce

Maria Krüger urodziła się 6 września 1911 roku 
w Warszawie, zmarła 13 sierpnia 1999 roku. Stu-
diowała na Uniwersytecie Warszawskim. Napisa-
ła wiele utworów dla dzieci i młodzieży. Pierwsze 
drukowała w bardzo popularnym dziecięcym pi-
śmie, które nazywało się „Płomyk”. Książka pt. Ka-
rolcia została wydana w 1959 roku.

Oto tytuły innych utworów tej autorki:

– Godzina pąsowej róży 

– Klimek i Klementynka 

– Ucho, dynia, sto dwadzieścia pięć! 

– Witaj, Karolciu!

– Po prostu Lucynka P.

– Odpowiednia dziewczyna.
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Plan wydarzeń

Plan wydarzeń
1. Wiadomość o otrzymaniu nowego mieszkania.
2. Znalezienie przez Karolcię niebieskiego kora-

lika.
3. Czarodziejski lot taksówką i spotkanie z cza-

rownicą Filomeną.
4. Poznawanie koleżanek i kolegów na nowym 

osiedlu.
5. Odkrycie właściwości koralika i pierwsze życze-

nia Karolci.
6. Kłopoty „dorosłej” Karolci.
7. Koralik w rękach cioci Agaty i znów Filomena.
8. Piotr dopuszczony do sekretu.
9. Zabawy niewidzialnych Karolci i Piotrka 

w domu i na podwórku.
10. Wspaniałe latanie.
11. Niewidzialni w domu towarowym, a Filomena 

nadal groźna.
12. Ukrycie koralika i kłopoty dzieci z odzyskaniem 

dawnego wyglądu.
13. Blednięcie koralika.
14. Smutna wiadomość o likwidacji ogrodu dla 

dzieci.
15. Po ratunek do Prezydenta Miasta.
16. Kamienne lwy pomocnikami Karolci i Piotra.



Streszczenie
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17. Filomena sekretarką Prezydenta.
18. Ucieczka trojga niewidzialnych z ratusza.
19. Lwy zabrane do Zoo – Filomena nadal w akcji.
20. Na ratunek lwom – czarownica do klatki!
21. Zabawy dzieci i Prezydenta w ogrodzie oraz 

ocalenie ogrodu.
22. Ostatnie zadanie dla koralika.
23. Zniknięcie niebieskiego koralika.

Streszczenie
NOWINA

Karolcia była uczennicą i kończyła drugą kla-
sę. Miała osiem lat i osiem miesięcy. Mamusia tej 
dziewczynki uważała, że jej córeczka – jedynaczka 
nie jest duża. A jak wyglądała Karolcia? Miała jasne 

włosy związane w kitkę, na 
czole równo przyciętą grzyw-

kę i duże zielonkawe oczy. Jej buzia była okrągła, 
a bródka trochę wystająca.

Karolcia mieszkała z mamą i tatusiem oraz ciocią 
Agatą, która stale martwiła się, że wszyscy za mało 
jedzą. Pewnego dnia przed wakacjami tatuś przy-
niósł nowinę – wkrótce przeprowadzą się do no-
wego mieszkania. Będzie ono większe, a w dodat-

Wygląd Karolci
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Wypracowania

Wypracowania
Znalazłam niebieski koralik…

Znalazłam niebieski koralik. Był nieduży i błyszczą-
cy. Leżał w trawie przy placu zabaw. Pomyślałam, 
że może to ten sam koralik, który zniknął Karolci 
i Piotrowi. Chciałam go schować do kieszeni i szyb-
ko wypróbować, np. stać się niewidzialną, pofrunąć 
albo zamówić górę chipsów. Wymyśliłam, że wej-
dę na dach naszego domku – zawsze miałam na to 
ochotę. 

Stanęłam przy kratce na pnące róże. Po niej mo-
głam zacząć wspinaczkę, potem chciałam poprosić 
o pomoc koralik. Róże podrapały mi rękę, a kratka 
trzeszczała niebezpiecznie. Gdy byłam blisko ryn-
ny, powiedziałam:

– Koraliczku, chcę być przy kominie! Koraliczku, 
pomóż!

I nic! Wisiałam jak niezdara i bałam się zrobić jakiś 
ruch. Nie miałam koralika, widocznie wypadł mi 
z ręki przy wspinaczce. Pomógł mi brat – przysta-
wił drabinę i mogłam spokojnie zejść. 

– Ty to masz pomysły! – powiedział brat.
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Zadania sprawdzające

3. Przepisz na sukienkę czarownicy słowa z ramek, 
które pasują do Filomeny.
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Zadania sprawdzające

7. Napisz, co mogły powiedzieć te postacie.
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