
Czerwony Kapturek skoczył na 
babcię i połknął ją w całości. 
Przebrał się w jej ubrania i położył 
się w łóżku. Czerwony Kapturek po 
nazbieraniu wystarczającej ilości 
kwiatów przypomniała sobie o 
babci i ruszyła w stronę jej domku. 
Zdziwiła się widząc otwarte drzwi, 
ale mimo to weszła do środka. 
Babcia leżała na łóżku z czepkiem 
nasuniętym na twarz i wyglądała 
jakoś dziwnie. Czerwony Kapturek 
zapytała babcię dlaczego ma takie 
wielkie oczy i ręce, a gdy zapytała 
się dlaczego ma taki wielki pysk, 
Wilk wyskoczył na nią i połknął ją 
jak jej babcię.  
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Myśliwy przechodzący obok domu 
staruszki, usłyszwaszy głośne 
chrapanie wszedł do domu. Gdy 
zobaczył śpiącego Wilka, pomyślał 
sobie, że mógł on zjeść babcię. 
Rozciął mu brzuch, z którego 
wyszyły Czerwony Kapturek i 
babcia. Wspólnie wypełnili brzuch 
Wilka kamieniami,a gdy ten się 
obudził padł martwy z powodu 
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ogromnego ciężaru kamieni. I tak 
wszyscy byli zadowoleni, a 
Czerwony Kapturek obiecała już, 
że nigdy nie zejdzie z trasy i nie da 
się nabrać na fałszywą uprzejmość 
wilków. 
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Była sobie raz mała, słodka 
dziewczynka. Wszyscy w okolicy ją 

kochali, a zwłaszcza jej babcia, 
która pewnego razu uszyła jej 
kapturek z czerwonego aksamitu. 
Odtąd dziewcznkę nazywano 
Czerwonym Kapturkiem. Pewnego 
razu mama Czerwonego Kapturka 
poprosiła ją by zaniosła jedzenie 
dla babci. Ostrzegła jeszcze 
dziewczynkę by nie zbaczała z 
trasy prowadzącej do 
domku babci. Czerwony Kapturek 
przytaknęła i ruszyła w drogę 
prowadzącą przez las.  
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Podczas drogi przez las Czerwony 
Kapturek spotkała wilka, a 
ponieważ nie wiedziała, że to 
groźne stworzenie ochoczo 
odpowiadała na jego pytania 
dotyczące dokąd zmierza, co 
niesie ze sobą oraz gdzie mieszka 
jej babcia. Wilk postanowił iść z 
Kapturkiem w stronę domu babci. 
Po drodze, Wilk namówił 
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dziewczynkę by nazbierała 
kwiatków dla babci. Czerwony 
Kapturek od razu przystąpiła do 
zbierania kwiatków tym samym 
zbaczając z trasy. 
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Dziewczynka szła co raz dalej w 
las, natomiast Wilk zmierzał do 
domu babci. Po zapukaniu do 
drzwi i przedstawieniu się jako 

LAS i KWIATY - piękny plakat 
61x91,5cm - najtaniej - 
5587410238 ...
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