
 Królik Boguś 
i Sonda Wanda

Historyjka dla dzieci o żywieniu za pomocą pompy.



TA KSIĄŻKA 
     JEST WŁASNOŚCIĄ

POKOLORUJ OBRAZKI

I BAW SIĘ DOBRZE !

Imię:

Wiek:



Za górami, za lasami mieszka królik Boguś.

Królik Boguś nie może zjeść tyle, żeby być silnym i zdrowym, 
mimo, że bardzo się stara. Dostaje więc specjalne jedzenie przez 
sondę nosowo-żołądkową.

„Noso-żołąd-ko-co?”, spytasz pewnie. „Co za śmieszne słowo!”.

Rzeczywiście! To tak naprawdę dwa słowa połączone w jedno: 
„nosowa” oznacza, że wchodzi przez nos,
a „żołądkowa” oznacza, że wchodzi do brzuszka, a dokładnie 
prosto do żołądka. „Sonda nosowo-żołądkowa” to inne określenie 
na „rurkę z nosa do brzuszka”.

Jednak ciągle bardzo trudno wymówić „nosowo-żołądkowa sonda 
królika Bogusia” – spróbuj to powtórzyć bardzo szybko pięć razy 
pod rząd. Co za łamaniec językowy! 
Ta historyjka będzie właśnie 
o sondzie Bogusia.

HOP HOP – jestem tu obok 

– POKOLORUJ MNIE!
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Boguś nigdy nie zapomina o jedzeniu,
dzięki rurki w brzuszku umieszczeniu.

Z noska do brzuszka rurka się rozciąga,
a przez nią płynie jedzenie
do Bogusia żołądka.
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POŁĄCZ KROPKI, ABY ZNALEŹĆ KRÓLIKA BOGUSIA.

Kiedy rurka trafia do noska Bogusia,
królik marszczy pyszczek, łaskocze go buzia.

Ale rurka Bogusia jest tak cienka i miękka,
że jak już jest na miejscu, Boguś o niej nie pamięta.
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Rurka Bogusia trzyma się w noseczku
dzięki plasterkowi na króliczym pyszczku.

Ale cienka rurka może się poruszać,
plaster może odpaść, rurka z noska wypaść!

Więc kiedy królik Boguś idzie się pobawić,
chowa rurkę bezpiecznie za ucho, aby jej nie zgubić.
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Przy śniadanku, obiadku i podwieczorku,
Boguś dzielnie sprawdza, czy rurka jest w żołądku.

Zanim jeszcze przez rurkę jedzonko popłynie,
musi wpierw zobaczyć, co z rurki wypłynie

Kroplę płynu strząsa na magiczny listek,
listek zmienia kolor – można zacząć ucztę!

Gdy kolor się zmieni, Boguś wtedy wie,
że rurka jest tam, gdzie on tego chce.
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A w jaki to sposób, pewnie pytasz się,
Boguś przez tę cienką rurkę wszystko je?

To Pompa Patrycja jedzonko tam pcha,
 ...a Strzykawka Zuzia czasem jej pomaga!
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Strzykawka Zuzia bardzo lubi czystość,
dla niej czysta rurka to jest oczywistość.

Przed każdym karmieniem, a także i po nim,
Zuzia nie pozwala, by zapomnieć o tym.

Nawet kiedy Boguś tak bardzo się spieszy,
Zuzia płukanie rurki zarządza i się z tego cieszy!
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Ale kiedy po wszystkim 
karmienie się kończy,
Boguś może do zabawek 
i przyjaciół dołączyć.

Bezpiecznie chowa rurkę 
i nie tracąc czasu,
Biegnie się bawić na łąkę 
lub do lasu.
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ZGADNIJ, W CO DZISIAJ BAWI SIĘ KRÓLIK BOGUŚ? 



Narysuj królika Bogusia.
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UWAGI







NUTRICIA Polska Sp. z o.o.; 
ul. Bobrowiecka 8; 00-728 Warszawa.

Dowiedz się więcej o żywieniu medycznym 
najmłodyszych pacjentów na www.nutriciapediatryczna.pl

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zadzwoń!
Serwis konsumencki: +48 22 55 00 155


