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Rok szkolny 2020/21 jest wyjątkowym okresem w naszej pracy z dziećmi. Nowe
wyzwania, które postawiła przed nami rzeczywistość trwającej pandemii, sprawiły, iż
każdemu z nas przyszło zmierzyć się z samym sobą i swoimi emocjami. Nie inaczej jest
z dziećmi, które jako bardzo wrażliwe istoty, dopiero poszukują własnej tożsamości,
kształtują w sobie poczucie autonomii i codziennie uczą się świata emocji – nieraz
skomplikowanego, ale i zarazem pięknego. Rolą nauczycieli jest pomoc dziecku w
poszukiwaniu siebie samego, w poznaniu siebie, własnej natury, własnych potrzeb,
zainteresowań i realizacji własnych celów. Dlatego też w bieżącym roku szkolnym,
jednym z założeń naszego rocznego planu pracy jest zgłębianie, wraz z dziećmi świata
emocji – tak fascynującego, ale zarazem nie zawsze zrozumiałego. Podczas zajęć w
przedszkolu, dzieci uczą się nie tylko rozpoznawania swoich emocji i ich nazywania,
ale również podejmują pierwsze próby mierzenia się ze swoimi emocjami, w sytuacjach
codziennych, społecznych, a czasami trudnych dla dzieci ( takich jak np. poranne
rozstanie z rodzicem). Kontrolowanie własnych emocji jest procesem, którego każdy z
nas uczy się przez całe swoje życie, ponieważ mierzymy się w życiu z różnymi
sytuacjami i doświadczeniami. Nie inaczej jest z dziećmi, które przecież dopiero
wkraczają w świat i poznają procesy społeczne, które w nim zachodzą. To właśnie w
przedszkolu pojawiają się pierwsze próby mierzenia się z różnymi emocjami,
pojawiającymi się w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Naszym
zadaniem jest zatem wskazywanie dzieciom różnych sposobów wyrażania emocji i
radzenia sobie z nimi, a także uświadamianie dzieci, że nie ma złych emocji – każda z
emocji jest potrzebna, ponieważ miewamy różne nastroje i czymś zupełnie zdrowym
jest uśmiechanie się, płacz, głośny śmiech, zdziwienie, smutek i inne reakcje
wynikające z emocji, które w nas się pojawiają w danej sytuacji. Mamy za sobą różne
ciekawe działania, takie jak: stworzenie grupowej mapy myśli ( powieszonej na sali) z
pomysłami dzieci, jak radzić sobie w chwili smutku i złości, stworzenie grupowych
wystaw prac plastycznych dzieci wyrażających dane emocje, na przykładach postaci z
bajek (Galeria), prezentację palety emocji dzieci z poszczególnych grup w formie
fotografii zamieszczonych na stronie internetowej ( Galeria), wspólne czytanie bajek
terapeutycznych, zapoznanie dzieci z różnymi przysłowiami o emocjach i ich
znaczeniem, oraz wybór piosenki, która poprawia nam nastrój. Naszym następnym
krokiem było stworzenie grupowych bajek , których treść nawiązywałaby do emocji.
Każda z bajek posiada również naszą autorską ilustrację, którą dzieci mogą sobie
pokolorować, aby zapamiętać i utrwalić jej treść. Mamy nadzieję, że nasze bajki umilą
wszystkim dzieciom i ich Rodzicom wspólne wieczory spędzone przy czytaniu w
ciepłym, rodzinnym gronie. Życzymy Wam wspaniałej zabawy!

GRUPA „ ŻABKI”
BAJKA O MAŁPCE KOSMATCE, KTÓREJ BRAKOWAŁO
ASERTYWNOŚCI I PEWNOŚCI SIEBIE
(bajka o pewności siebie i asertywności)

W pewnej wielkiej, zielonej dżungli, w słomianej chatce na szczycie
bananowego drzewa, mieszkała sobie pewna mała, kudłata małpka – Kosmatka.
Codziennie rano Kosmatka zabierała swój szkolny plecaczek, wypełniony książkami, i
krętą dróżką raźno maszerowała do Małpiej Szkółki.

Inne małpki bardzo lubiły

Kosmatkę, ponieważ ta miała dobre serce. Na lekcji geometrii koleżanka Kosmatki –
małpka Psotka, poprosiła Kosmatkę o pożyczenie ekierki. Kosmatka miała przy sobie
tylko jedną ekierkę, jednak nie potrafiła odmówić koleżance i z zakłopotaniem oddała
jej swoją ekierkę. Do końca geometrii Kosmatka siedziała i bezradnie patrzyła, jak inne
małpki kreślą figury geometryczne przy pomocy ekierek. Na dodatek cały czas, na
Kosmatkę zerkała nieco niezadowolona Pani z geometrii, która uznała, że małpka
przyszła na lekcję nieprzygotowana. Na szczęście wkrótce zadzwonił dzwonek i
wszystkie małpki wybiegły na przerwę.
- Dziękuję Kosmatko – powiedziała małpka Psotka, po czym rzuciła niedbale ekierkę w
stronę zakłopotanej Kosmatki. Małpka czym prędzej spakowała przyrząd do plecaczka
i pomaszerowała w stronę sali gimnastycznej, gdzie miały odbyć się następne zajęcia z
WFu.
- Dzisiaj będziemy grać w siatkówkę – powiedziała Pani Ćwiczyłapka – szkolna
wuefistka, po czym podzieliła małpki na dwie drużyny. Kosmatka bardzo lubiła sport i
cieszyła się na grę drużynową. Jednak już chwilę po rozpoczęciu gry małpki głośno
wołały:
- Kosmatko stań tutaj!
- Kosmatko! Przesuń się w lewo
- Kosmatko powinnaś skakać wyżej!
Kosmatka dawała z siebie wszystko i słuchała innych małpek, jednak w głębi duszy
czuła, że powinna grać inaczej, po swojemu i wtedy gra wychodziłaby jej o wiele lepiej.
Na dodatek jedna z koleżanek Kosmatki – spóźnialska małpka Sekundeczka przyszła
na lekcję mocno spóźniona, i zziajana podbiegła do Kosmatki, prosząc ją by ta ustąpiła
jej miejsca na boisku, gdyż nie było już miejsca w drużynie. Kosmatka poczuła gorzki
zawód jednak potulnie skinęła głową i z opuszczonymi bezradnie łapkami,

pomaszerowała w stronę ławek, gdzie siedziała samotnie już do końca lekcji i patrzyła
ze smutkiem na grę pozostałych małpek. Po lekcji WF-u, zrezygnowana Kosmatka
udała się do pracowni artystycznej na zajęcia z rzeźbiarstwa. Pani Akwarelka – szkolna
artystka, poprosiła małpki, aby wyrzeźbiły drzewo, według własnych pomysłów.
Kosmatka ochoczo zabrała się do pracy – rzeźbienie sprawiało jej ogromną
przyjemność. Już wkrótce Kosmatka wyrzeźbiła przepiękne i imponujące drzewo, z
mocnymi korzeniami i długimi gałęziami. Uśmiechnięta małpka spoglądała z
zadowoleniem na swoje dzieło, gdy podszedł do niej orangutanek Kłopotek i powiedział:
- Kosmatko! To drzewo ma o wiele za długie gałęzie! Powinnaś je skrócić!
Kosmatka nie zgadzała się ze zdaniem kolegi, jednak uznała, że pewnie ma rację i
potulnie zaczęła dłutem skracać gałęzie, aż zrobiły się bardzo malutkie. Po chwili
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- Ależ Kosmatko! To drzewo ma stanowczo za grube korzenie! Powinnaś je skrócić!
Kosmatka poczerwieniała z zakłopotania. Miała już dość wiecznych porad innych
małpek, ale w końcu ponownie uznała, że koleżanka ma rację i łapkami mokrymi ze
zdenerwowania, zaczęła skracać korzenie. Po chwili ponownie zerknęła na swoje dzieło
i zrobiło jej się przykro. Z imponującego drzewa pozostał jedynie krzywy, bezkształtny
słup, w niczym nie przypominający jej pięknego drzewa.

Małpka patrzyła ze

załzawionymi oczami na nieudaną rzeźbę i starała się z całych sił nie rozpłakać. Kiedy
tylko zabrzmiał dzwonek, Kosmatka w biegu zarzuciła plecak na plecy i pomknęła, ile
sił w nóżkach do domu. W drzwiach minęła się z babcią Szympansią, która była
najmądrzejszą małpką w całej dżungli. Babcia spojrzała zdziwiona na wnuczkę i
zobaczyła łezki w jej pięknych oczach. Chwilkę pomyślała, po czym udała się do pokoju
Kosmatki i cichutko zapukała do drzwi. Kosmatka ze łzami w oczach wpuściła Babcię
Szympansię
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- Kosmatko powiedz mi dlaczego jesteś taka smutna? Co takiego się stało?
I zrozpaczona Kosmatka opowiedziała Babci wszystko – od historii z ekierką po
nieudane zajęcia z rzeźbiarstwa. Babcia Szympansia z uwagą wysłuchała Kosmatki,
spojrzała na wnuczkę i powiedziała:
- Moje dziecko… Brakuje ci pewności siebie. Musisz wiedzieć, że nie jesteś marionetką,
a sprytną, mądrą i zdolną małpką. Masz prawo mówić co czujesz i robić to, co uważasz
za słuszne. Możesz wysłuchać rad innych, ale zawsze musisz postępować zgodnie z
tym, co sama czujesz i uważasz za słuszne. Każdy z nas jest inny i patrzy na wszystko
inaczej. Spójrz na to i powiedz mi co widzisz – Babcia Szympansia wyciągnęła z
kieszonki swojego fartuszka coś niebieskiego i pokazała Kosmatce.
- No… widzę delfinka – powiedziała Kosmatka.

- Ty widzisz delfinka, a wiesz co ja widzę? Mądrość, życzliwość i odwagę – ponieważ
delfiny takie są: mądre, pewne swego, zawsze pogodne i odważne – skaczą nawet przez
płonącą obręcz! Dzisiaj dam ci ten breloczek – delfinka. Przypnij go do swojego
szkolnego plecaczka i za każdym razem kiedy ktoś cię o coś spyta, poprosi, bądź
spróbuje dać ci radę spójrz na swojego delfinka i odważnie powiedz co ty myślisz na
ten temat. Nie musisz myśleć tak samo jak inni masz prawo do swojego zdania i do
mówienia tego co czujesz. Bądź życzliwa i pogodna jak delfin, ale i odważna – rób to co
tobie wydaje się słuszne. Bądź pewna tego co robisz i mówisz i z uśmiechem pokaż
innym, że jesteś jak ten delfin. Kosmatka wzięła sobie poradę Babci Szympansi do
serca i mocno się do niej przytuliła. Następnie wzięła breloczek i przypięła go do
szkolnego plecaczka. Nazajutrz Kosmatka udała się do szkoły. Już na początku
geometrii przysiadła się do niej zapominalska Psotka i ponownie poprosiła o pożyczenie
ekierki.
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- Kochana Psotko z chęcią oddałabym ci ekierkę, gdybym miała przy sobie dwie. Ale
niestety mam dzisiaj tylko jedną. Dlatego najpierw sama poćwiczę kreślenie trójkątów,
a potem się z tobą podzielę i pożyczę ci ekierkę, żebyś i ty mogła poćwiczyć. Psotka
szeroko uśmiechnęła się do Kosmatki i skinęła głową na znak, że rozumie. Zdziwiona
Kosmatka zrozumiała, że mówiąc to co myśli w sposób życzliwy, wcale nie musi
oznaczać utraty koleżanki. Potem było już tylko lepiej. Na rzeźbiarstwie małpki
otrzymały polecenie wyrzeźbienia ptaka. Kosmatka wyrzeźbiła dużego bociana z długim
dziobem i pięknymi piórami. Nagle podszedł do niej orangutanek Kłopotek i powiedział:
-
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powiedziała:

- Wiesz Kłopotku, mój bocian bardzo mi się podoba i uważam, że jest zrobiony
odpowiednio. Jestem z niego naprawdę zadowolona i uważam, że nie muszę mu
skracać dzioba.
- Kosmatko ja skróciłbym mu dziób, chociaż i bez tego jest piękny. Masz prawdziwy
talent- uśmiechnął się Kłopotek po czym pomaszerował dalej. A Pani Akwarelka
podeszła do pracy Kosmatki i uznała ją za najpiękniejszą spośród wszystkich prac.
Nagrodziła małpkę musem bananowym i piątką do dziennika. Kosmatka promieniała
z dumy i zadowolona spojrzała na delfina. Zrozumiała, że zawsze należy w sposób
życzliwy mówić i robić to, co się uważa się za słuszne, i co się czuje. A delfinek był przy
niej, przypięty do szkolnego plecaczka i dodawał jej odwagi.
KONIEC

POKOLORUJ ILUSTRACJĘ DO BAJKI O MAŁPCE KOSMATCE

GRUPA „SŁONECZKA”
BAJKA O NIEŚMIAŁEJ MYSZCE PYSI, KTÓRA CZUŁA SIĘ SAMOTNA
(bajka o nieśmiałości)
W pewnym mieście „ Maczkowie” na samym środku kwiecistej łąki, mieszkały
sobie małe polne myszki. Na skraju łąki rósł potężny dąb, a w głębi jego korzeni,
znajdowało się przedszkole, do którego myszki chętnie chodziły każdego dnia i uczyły
się nowych rzeczy, wspólnie się bawiły, oraz spędzały miło czas. Któregoś dnia do grupy
myszek dołączyła nowa koleżanka – myszka Pysia. Była śliczną, biało – szarą myszką,
jednak miała pewien problem: była bardzo zamknięta w sobie i nieśmiała. Jej
nieśmiałość, często wprawiała ją w zakłopotanie i złość- ponieważ Pysia marzyła, aby
mieć przyjaciół, jednak kiedy tylko ktoś proponował jej wspólną zabawę, paraliżował ją
strach. Pani Myszolinka przedstawiła małym myszkom, nową koleżankę i poprosiła
żeby myszki serdecznie przyjęły ją do swojego grona i okazywały jej troskę i wsparcie.
Myszki chętnie podchodziły do nowej koleżanki i chciały się z nią przywitać, ona jednak
do nikogo się nie odzywała i usiadła samotnie w rogu sali. Myszki były zdziwione
zachowaniem koleżanki, jednakże starały się nie narzucać koleżance i po kilku
nieudanych próbach nawiązania z nią kontaktu, zwyczajnie zaczęły ją ignorować.
Mijały dni w polnym przedszkolu, a Pysia nadal nie chciała się bawić z innymi
myszkami, pomimo częstej zachęty ze strony myszek i Pani Myszolinki. Podczas zajęć
nie odpowiedziała nawet na, ani jedno pytanie i ani jeden uśmiech, Pani Myszolinki.
Nie przyjmowała również od nikogo pomocy, mimo, iż nie zawsze potrafiła sobie
poradzić sama np. z rozpinaniem guzików w bluzeczce, podczas przebierania się w strój
do ćwiczeń. Pewnego dnia Pysia od rana była w złym humorze: najpierw wylało jej się
mleczko na ulubioną bluzeczkę, podczas śniadania. Potem mamusia nie pozwoliła
myszce pojechać do przedszkola na hulajnodze, ponieważ mocno padał deszcz. A w
szatni rano, wszystkie małe myszki serdecznie się przywitały, nie zwracając na Pysię
najmniejszej uwagi. Miarka przebrała się po wejściu na salę, kiedy Pysia zobaczyła że
inne myszki świetnie bawiły się na dywanie i zbudowały wielką wieżę z klocków. Ni
stąd, ni zowąd Pysia poczuła, jak wzbierają w niej emocje. Najpierw poczuła głęboki
smutek i wzbierające w jej oczach łzy. Następnie poczuła wielką frustrację i złość:
postanowiła, że dzisiaj pokaże wszystkim jak to niemiło być samemu i nie mieć
przyjaciół! Zła na cały świat Pysia podeszła do bawiących się myszek i z całej siły
pchnęła wieżę z klocków, aż wszystkie klocki rozleciały się po kątach sali. Zaskoczone
myszki bardzo się zasmuciły, ale też oburzyły – przecież tak bardzo się starały podczas
budowy wieży, aby była ona wielka i miała fantazyjny kształt! Tego było już za wiele!

Oburzone zachowaniem Pysi myszki, pobiegły zaraz do Pani Myszolinki, aby
opowiedzieć jej o niepokojącym zachowaniu koleżanki. Kiedy Pysia spostrzegła, że Pani
Myszolinka kroczy w jej kierunku, aż skuliła się ze strachu, myśląc, że na pewno
bardzo na nią nakrzyczy i będzie zawiedziona jej niemiłym zachowaniem wobec innych
myszek. Jednak Pani Myszkolinka podeszła do skulonej Pysi i wzięła ją w ramiona,
długo przytulając. Następnie szepnęła jej do uszka:
- Kochana Pysiu… wiem co czujesz.. wiem, że jest Ci ciężko ponieważ jesteś nieśmiała
i chociaż bardzo chcesz bawić się z innymi, to nie masz odwagi, aby dołączyć do innych
myszek. A wiesz skąd o tym wiem? Ponieważ dawno, dawno temu sama byłam
malutką, bardzo nieśmiałą myszką.
- Naprawdę? – spytała Pysia ze łzami w oczach.
- Tak Pysiu – powiedziała Pani Myszolinka. -Kłopot sprawiało mi nawet wypowiedzenie
do kogoś pojedynczego słowa. Ale wiesz jest coś co mi bardzo pomogło. Dostałam to od
mojej cudownej mądrej babci, a wierz mi, że babcia zawsze miała lekarstwo na
wszystko.
- Naprawdę? A co to takiego? – spytała zaciekawiona Pysia z nutką nadziei w głosie.
- To breloczek lew – powiedziała Pani Myszolinka, wyciągając rękę z breloczkiem w
kierunku Pysi. Babcia opowiedziała mi pewnego dnia o najodważniejszym ze
wszystkich zwierząt – lwie i podarowała mi ten breloczek. Prosiła, abym zawsze, kiedy
jest mi trudno i ciężko do kogoś się odezwać, spojrzała na ten breloczek, mocno go
ścisnęła i znalazła w sobie odwagę lwa. I to właśnie ten breloczek stał się moim
najważniejszym talizmanem, który dodawał mi siły i odwagi. I wiesz moja droga
Pysiu…, to naprawdę działa! Od tej pory za każdym razem kiedy paraliżowała mnie
nieśmiałość, ściskałam mocno w rączce breloczek lwa i on dodawał mi odwagi. I wiesz
chciałabym go teraz podarować Tobie – bo dobrze wiem, że w głębi serca jesteś bardzo
dzielną i odważną myszką i poradzisz sobie zawsze ze wszystkim – przecież jesteś
wyjątkowa Pysiu – powiedziała Pani Myszolinka wręczając Pysi breloczek.
Myszka ze łzami wzruszenia i ściśniętym gardłem, przyjęła breloczek od Pani
Myszolinki i serdecznie ją uściskała. Od tej pory każdy dzień spędzony w mysim
przedszkolu, był coraz lepszy. Myszka Pysia stopniowo uczyła się, jak nawiązać kontakt
z innymi myszkami. Zaczęła od prostych kroczków: to komuś pomogła, to się do kogoś
uśmiechnęła, to pochwaliła piękną sukienkę koleżanki, to pomogła koledze w
przygotowaniu rysunku dla mamy. Za każdym razem, kiedy miała ochotę wycofać się
i nie odpowiadać na pytania myszek, ściskała mocno w łapce breloczek lwa, z którym
nie rozstawała się nigdy. To pomagało jej nabrać większej śmiałości i stopniowo

rozmawiać z innymi myszkami. Po jakimś czasie Pysia była często zapraszana do
zabawy z przez inne myszki i stała się ich ulubioną koleżanką. Okazało się również, że
myszka jest bardzo utalentowana muzycznie i przepięknie śpiewa, zachwycając swoim
cudownym głosem, wszystkie koleżanki i panią Myszolinkę. Z dnia na dzień Pysia
odzyskiwała pewność siebie i zyskiwała sobie szerokie grono przyjaciół, a lew dzielnie
towarzyszył jej we wszystkich trudnych chwilach. Pewnego słonecznego dnia cała
grupa myszek wybrała się na wycieczkę do pobliskiego lasu. Kiedy przechodziły obok
niewielkiego stawu zauważyły, że wpadła do niego mała jaskółka, która głośno wołała
o pomoc. I wtedy Pysia, która potrafiła doskonale pływać, spojrzała na swojego lwa i
bez wahania rzuciła się na pomoc. Nie zastanawiając się ani chwili, wskoczyła do wody
i podpłynęła do jaskółki. Okazała się jednak od niej mniejsza i nie potrafiła w pojedynkę
wyciągnąć jej na brzeg. Kiedy inne myszki i Pani Myszolinka zobaczyły co się dzieje,
popędziły Pysi z pomocą. Znalazły długą trzcinę i rzuciły ją w kierunku Pysi, która
trzymając mocno jaskółeczkę za skrzydełko, chwyciła koniec trzciny z całych sił.
Myszki, wraz z Panią Myszolinką mocno ciągnęły trzcinę i już po chwili wyciągnęły
Pysię i jaskółkę bezpiecznie na brzeg. Jaskółka była bardzo szczęśliwa i z całego serca
dziękowała Pysi i myszkom za pomoc. Kiedy jaskółka szczęśliwie odleciała, wszystkie
myszki popatrzyły na siebie i mocno się przytuliły, a Pani Myszolinka szepnęła Pysi na
uszko:
- Jestem z Ciebie bardzo dumna, moja mała, dzielna bohaterko, odważna niczym lew
– i puściłą do Pysi oczko.
Pysia pękała z dumy i zrozumiała, że w głębi serca naprawdę jest dzielna niczym lew.
Uśmiechnęła się i ścisnęła mocno swojego lwa – zrozumiała, że już nigdy nie będzie
sama, bo otacza ją mnóstwo życzliwych myszek. Zrozumiała też, że zdarzają się w życiu
takie sytuacje, w których sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić i bardzo ważne jest
to, aby mieć przyjaciół, na których zawsze można liczyć. Dlatego warto być miłym i
uczynnym dla innych i otworzyć się na kontakt z innymi, ponieważ dobro wraca, często
ze zdwojoną siłą.
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A teraz chwila przerwy na zadanie: Drogie Dzieci: przed Wami zagadki.
Poproście Waszych Rodziców, lub starsze rodzeństwo o odczytanie treści
zagadek. Następnie w okienkach poniżej narysujcie rozwiązanie zagadki. Czy
udało Wam się zgadnąć wszystkie zagadki?
Powrócił do nas z dalekiej strony ma
długie nogi i dziób czerwony. Na
czerwonych długich nogach po łące
wędruje. Wśród zielonej trawy żabki
wypatruje.

Oto kwiatowa zagadka - myślę, że
będzie łatwa. Co za kwiatek, który ma
biały każdy płatek? Spod śniegu
śmiało wychodzi, Gdy go widzisz to
znak, że wiosna już nadchodzi.
Główkę swą białą na słoneczku grzeje
I patrzy jak śnieg wokół szybciutko
topnieje.

Jest duży, puchaty i ma grube łapy,
wiosną budzi się głodny po długim
śnie, co napotka, wszystko zje. W
gawrze sobie zimuje, i budzi się z
wiosny początkiem, w Polsce jest
chronionym zwierzątkiem.

Przyszła piękna Dama w zielonej
sukience, Kolorowych kwiatków
niesie pełne ręce. Ręką na bazie
wskazuje, pączki na drzewach maluje.
Woła wszystkie dzieci, bardzo jest
radosna. - Chodźcie do ogródka,
jestem Pani....

GRUPA „ ZAJĄCZKI”
BAJKA O NIESFORNYM PIOTRUSIU

Pewnego dnia Tomek wraz z tatą wybrał się do parku nieopodal ich domu, gdzie
znajdował się plac zabaw. Był słoneczny, ciepły dzień, a Tomek miał mnóstwo energii
do zabawy.
Na placu zabaw bawiło się sporo dzieci. Była tam Ola, która przyszła ze swoją
mamą. Był też Maciek ze swoim starszym bratem. Wszyscy świetnie się bawili, aż do
momentu, kiedy na podwórku pojawił się chłopczyk o imieniu Piotruś. Wpadł na plac
zabaw z takim impetem, że wszyscy aż osłupieli ze zdziwienia. Zrobiło się niemiło.
Piotrek biegał, nie zważając na inne dzieci. Przy tym przewrócił mała dziewczynkę, która
akurat bawiła się w piaskownicy. Wszystkim wyrywał zabawki, a swoimi nie chciał się
z nikim dzielić. Mimo próśb ze strony dzieci i ich rodziców, Piotruś nadal zachowywał
się niegrzecznie.
Dzieciom było bardzo przykro, były smutne, że nie mogą dalej spokojnie się bawić.
Postanowiły zebrać w grupę i odsunęły się od Piotrka. Dzieci ustaliły, że nie będą się z
nim bawić, ponieważ miały dość jego złego zachowania. Chłopiec pomimo tego nadal
chciał zwrócić na siebie uwagę innych, więc krzyczał, biegał, bił młodsze dzieci, a
nadomiar wszystkiego poprzewracał wszystkie kosze na śmieci, które znajdowały się w
bliskim sąsiedztwie placu zabaw.
Zmęczony nagle usiadł na ławeczce i zrobiło mu się przykro. Zauważył, że dzieci
bez niego i tak bawią się świetnie, śmieją się, budują budowle z piasku, nikt nie
potrzebował go, ani nawet nie wołał do zabawy. Po prostu żadne dziecko nie zwracało
już na niego uwagi.
Zmęczony i smutny podszedł do grupki dzieci i zapytał:
- A czy ja mogę się też z Wami pobawić?
- Nie – odburknęła Ola. Nie chcemy się bawić z tobą!
- Nie wstyd ci, że tak się zachowujesz? Obsypałeś wszystkich piaskiem i ciągle
krzyczałeś. - wykrzyknął Maciek.
Piotruś nic nie odpowiedział, ale zdał sobie sprawę, że chyba faktycznie tym razem
narozrabiał.

- To chyba sobie pójdę – pomyślał. Chciał już wyjść z placu zabaw, gdy nagle usłyszał
głos Tomka.
- Ja się z tobą pobawię. Chcesz?
Piotruś był bardzo zdziwiony, ale szybko się uśmiechnął. - Tak, pewnie, że chcę –
odpowiedział. Był wdzięczny, że kolega pomimo wszystko chcę się z nim pobawić. A
przecież był taki niegrzeczny. Teraz już wie, że bycie nieznośnym się nie opłaca. Lepiej
być miłym, koleżeńskim i grzecznym, aby mieć wielu kolegów.
Tego samego dnia Piotruś postanowił przeprosić dzieci i obiecać, że jego złe
zachowanie już się nie powtórzy. Od tego momentu będzie starał się być dobrym kolegą.
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GRUPA „MISIE”
„ Z UŚMIECHEM CI DO TWARZY”

Ta bajka nie-bajka mogłaby zaczynać się tak: Za siedmioma górami, za siedmioma
rzekami... , ale równie dobrze taki: Całkiem niedaleko stąd.....
Dalej mogłoby być tak: Bardzo, bardzo dawno temu...
albo tak: Nie tak dawno...
Jedno jest pewne: bohaterami tej opowieści są dzieci i dorośli oraz...(sami
dopowiedzcie po wysłuchaniu).
Gotowi ? Zaczynamy: „Pst! Czas na bajkę!
Pewnego deszczowego i niezbyt ciepłego wiosennego dnia, kiedy wszyscy dorośli
w miasteczku chodzili po ulicach z wykrzywionymi złością twarzami (bo znowu pada,
bo przecież już dawno miała być wiosna i ciepło, bo tyle rzeczy jest jeszcze do
zrobienia, bo dzieci krzyczą, bo..., bo...) dwoje uśmiechniętych dzieci (bo pada
deszcz , bo można włożyć nowe gumiaki i chodzić po kałużach, bo...,bo...) bawiło się
na podwórku. Karolek i Aneta, bo o nich mowa, wpadli na pomysł, że wymyślą
tajemny język, w którym mogliby się porozumiewać między sobą tak, żeby inni nic z
tego nie zrozumieli.
–

Muol bel – powiedział Karolek.

–

Bel, kuom – odpowiedziała Aneta. I oboje wybuchnęli śmiechem.

Na balkonie w bloku stał starszy pan i z uśmiechem przyglądał się zabawie dzieci.
Sąsiadka starszego pana , wychyliła się z okna i tez przysłuchiwała się rozmowom
dzieci.
–

Ale te dzieci są niemądre – powiedziała.

–

Nie uważam tak - powiedział starszy pan.

–

Mówią jakieś niezrozumiałe rzeczy – dalej mówiła starsza pani ze złą miną .

–

A ja wszystko zrozumiałem!- z uśmiechem tłumaczył starszy pan. Chłopiec
powiedział:” Jaki dzisiaj piękny dzień!A dziewczynka odpowiedziała: „Jutro
będzie jeszcze piękniejszy!”

Starsza pani pokręciła głowa z niedowierzaniem i już chciała przegonić dzieci z
podwórka, kiedy ponownie odezwał się chłopiec: „Mopikni deruner korberesa lel”.
„Bzeń” - odpowiedziała dziewczynka i dzieciaki znów się głośno roześmiały.
„I co? Tym razem też pan zrozumiał ten bełkot?” - zwróciła się do starszego pana
sąsiadka.
„ Oczywiście!” - odpowiedział mężczyzna. Chłopiec powiedział: „Ależ my jesteśmy
szczęściarzami, że żyjemy na tym pięknym świecie!” A dziewczynka potwierdziła:

„Tak, ten świat jest wspaniały!
„Czy naprawdę ten świat jest taki cudowny?”- zapytała z powątpiewaniem starsza
pani.
„Bel, lel,bzeń” - odpowiedział jej sąsiad.
I to już koniec tej opowieści!
Pomyślcie trochę o jej treści!
I o uśmiechu, co wszystkim pasuje,
przynosi wiele dobrego i nic nie kosztuje!

Dwie dziurki w nosie i … skończyło się!
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GRUPA „MOTYLKI”
BAJKA O ZAMKACH Z PIASKU
Dziś piękna słoneczna pogoda - powiedziała pani- pójdziemy na plac zabaw.
Przypominam wszystkim o zasadach bezpiecznej i zgodnej zabawy. Chłopcy
podskoczyli z radości i zaczęli krzyczeć. Dziewczynki zasłoniły uszy.
Proszę Pani , oni hałasują! - zaczęły wołać.
Chłopcy! nie można tak krzyczeć - powiedziała pani - cieszyć można się nie robiąc
tyle hałasu.
Po wyjściu na podwórko chłopcy przystąpili do budowy wielkiej fortecy, w drugiej
części piaskownicy dziewczynki budowały zamek dla królewny. Budowle były piękne,
pełne baszt, wieżyczek i ozdób. Wszyscy podziwiali fortecę chłopców i zamek
dziewczynek. Dzieci spierały się , która budowla jest piękniejsza. Hania oglądając
budowle niechcący nadepnęła na mur fortecy chłopców, cala budowla zaczęła się
sypać.
Ty głupia, patrz co zrobiłaś! - krzyknął Krzyś i popchnął Hanię.
Nie popychaj Jej - powiedziała Zosia i dała kuksańca Krzysiowi.
Zaczęło się. Chłopcy poszturchiwali dziewczynki a dziewczynki chłopców. W pewnej
chwili Paweł skoczył na najwyższą wieżę zamku królewny i cały zamek rozsypał
się. Dziewczynki zaczęły krzyczeć i rozdeptywać resztki fortecy chłopców.
Kochani co się dzieje ?, dlaczego tak krzyczycie ?, czemu się szarpiecie i popychacie?
- zapytała zaniepokojona pani.
Bo oni! Bo one! - dzieci przekrzykiwały się wzajemnie.
Spokojnie - powiedziała pani – po kolei. Wysłuchała tłumaczeń dzieci.
Rozumiem, że się zdenerwowaliście, to normalne w takiej sytuacji.
Ale tak nie można, nie wolno się denerwować - powiedziała Ala.
Można Alu, Emocje są z nami cały czas, nie ma dobrych i złych emocji. Złość,
gniew czy zazdrość są też potrzebne, trzeba tylko umieć je okazywać. Kiedy jesteśmy
źli- a tak się stało, kiedy niechcący została zniszczona forteca chłopców - możemy
krzyczeć, tupać , szarpać , bić ale to nie jest dobre. Lepiej założyć PUDEŁKO ZŁOŚCI
z szeleszczącymi papierkami, lub PODUSZKĘ ZŁOŚNICĘ, w którą wykrzyczymy
naszą złość, albo TABLICĘ ZLOŚCI , na której narysujemy swoją złość. Myślę , że
rozumiecie o co mi chodzi?- powiedziała pani – Bardzo mi przykro , że nie widziałam
waszych budowli na pewno były piękne.
Dzieci zwiesiły głowy, wszystkim było smutno. Nikt nie wiedział co powiedzieć.
Mam pomysł , jak przywrócić uśmiech na waszych twarzach. - Pani sięgnęła do
pudełka i wyciągnęła latawce i bańki mydlane.- Bierzcie dzieciaki i biegajcie.

Dzieci szybko zabierały bańki i latawce , znalazło się nawet kilka wiatraczków. Już
po chwili przedszkolne podwórko pełne było radosnych okrzyków i śmiechu. Dzieci
wesoło się bawiły a w ich serduszkach zagościła RADOŚĆ. Jakie to szczęście, że
dzieci tak szybko zapominają o smutku i złości.
A WY JAKI MACIE SPOSÓB NA ROZŁADOWANIE ZŁOŚCI I GNIEWU?
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