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2. 

WSTĘP 
  

 Agresja pojawiła się w szkole od początku powstania tej instytucji. Jej istnienie w placówkach 

szkolnych stało się istotnym faktem, z którym borykają się niemal wszyscy wychowawcy, nauczyciele. Wielu 

pedagogów słusznie stwierdza, że zjawisko agresji wśród dzieci przybiera coraz groźniejsze formy. Nikt z nas 

już nie ma wątpliwości, że należy skutecznie zapobiegać temu problemowi. Stanowi to nie małe wyzwanie dla 

każdego nauczyciela, rodzica, opiekuna dziecka. 

 W obecnej sytuacji w jakiej znalazły się polskie szkoły przyjmując dzieci pięcioletnie do oddziałów 

przedszkolnych oraz dzieci sześcioletnie do klas pierwszych, niezbędnym staje się dostosowanie programów 

profilaktycznych do możliwości rozwojowych tych dzieci. 

 Bazując na doświadczeniach przedszkoli można stwierdzić, że już w wieku przedszkolnym można 

zaobserwować pewien potencjał zachowań agresywnych wśród dzieci, który ujawnia się w zależności od 

zaistniałej sytuacji. Zjawisko agresji wśród tak małych dzieci zaczyna się - w ostatnich czasach - coraz bardziej 

nasilać. Wiele zachowań, przejawianych przez małe dziecko, utrwala się i rozwija w późniejszym życiu 

dorosłego człowieka. 

W codziennym życiu przedszkolaka agresja może „zdarzyć się” w każdym miejscu i czasie. Mam tu na myśli 

sprzeczki, przezwiska, kłótnie, obraźliwe słowa, popychanie, dokuczanie, ciągnięcie za włosy, wyśmiewanie, 

zabieranie zabawek, niszczenie ich, a nierzadko także i bójki. Zaliczyć tu można też brak przyzwolenia na 

przyłączenie się do zabawy, wykluczenie kogoś z zabawy, by się zemścić, grozić, dręczyć. Jest to także forma 

obrony siebie i innych, możliwość przeforsowania swojej woli, położenie czemuś kresu. Dzieci najłatwiej i 

najczęściej uczą się zachowań agresywnych poprzez naśladownictwo i modelowanie ( dorośli – rodzice, grupa 

rówieśnicza, telewizja, komputer – gry ). 
 

 Zachowania agresywne dzieci niepokoją zarówno rodziców, nauczycieli, jak i same dzieci. W związku z 

tym konieczne było opracowanie programu profilaktycznego dla dzieci 5, 6-letnich, skoncentrowany na 

przeciwdziałaniu agresji.  Jednym z warunków powodzenia programu jest dobrze przebiegająca współpraca 

wychowawcy z rodzicami, gdyż praca w szkole stanowi jedynie uzupełnienie działań i wysiłków rodzinnych w 

radzeniu sobie m.in. z agresją. Dlatego też program ten obejmuje nie tylko pracę z wychowankiem lecz również 

i z rodzicem. 

 Głównym założeniem programu jest przygotowanie dziecka do tego, by potrafiło przebywać                         

i współdziałać z innymi, poznało zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach 

społecznych. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. 

1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 
 

 Niniejszy program zajęć ukierunkowany jest na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród  

dzieci uczących się w oddziale przedszkolnym w naszej szkole. 

Program nie koncentruje się wyłącznie na pomaganiu dzieciom, w radzeniu sobie z ich problemami, ale 

pokazuje, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem (rodzicem, nauczycielem), rozmawianie z innymi, 

kiedy odczuwamy smutek lub złość, pozytywne rozładowanie naszych negatywnych emocji. 

Edukacja zdrowia emocjonalnego jest ściśle powiązana z całym procesem dydaktycznym i wychowawczym. 

Jeżeli dzieci wcześnie nauczą się rozwiązywać konflikty i problemy we właściwy sposób, to będą lepiej 

przygotowane do radzenia sobie z kryzysami w okresie dorastania i dorosłości. Program ten ma na celu 

upowszechnienie wiedzy o właściwych zachowaniach i sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych, co 

pozwoli na zmniejszenie wśród dzieci zachowań agresywnych. 

  

 Głównym zadaniem programu jest zaszczepienie w dzieciach pozytywnych wzorców zachowań, tak by 

po przeprowadzeniu proponowanych zajęć dziecko: 

 rozumiało, że grupa rówieśnicza jest jedną, ale nie jedyną wartością w jego życiu; 

 znało właściwe sposoby zachowania się wobec innych; 

 rozpoznawało pozytywne i negatywne cechy charakteru u siebie i innych; 

 wiedziało, w jaki sposób radzić sobie z negatywnymi uczuciami; 

 rozumiało potrzebę rozwiązywania konfliktów; 

 wiedziało, kto to jest dobry przyjaciel i dążyło do tego by nim być; 

 szanowało innych; 

 umiało radzić sobie z agresją własną i innych; 

 umiało odpowiednio zachować się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia; 

 znało podstawowe telefony alarmowe i potrafiło wezwać pomoc w sytuacjach zagrożenia; 

 rozumiało, jak ważne jest bezpieczeństwo w domu, szkole, podczas zabawy; 

 

 Na realizację programu należy przeznaczyć jedno zajęcie tygodniowo, zaczynając od kilkuminutowych 

zabaw i ćwiczeń integracyjnych i stopniowo przechodząc do zajęć właściwych trwających ok. 45 minut. 

 
 Warunkiem realizacji programu profilaktycznego jest stworzenie bezpiecznej atmosfery, indywidualne 

traktowanie dzieci, możliwość korzystania z : 

 
☼ różnorodnych, ciekawych metod pracy 

☼ kącików zajęć np. ,,kącik relaksacyjny”, ,,kącik złości” 

☼ systematycznej współpracy z rodzicami i specjalistami 

☼ warsztatów i kursów doskonalących 

☼ fachowej literatury 

☼ bogatych, kolorowych pomocy dydaktycznych       

☼ ciekawych scenariuszy zajęć 

☼ płytoteki muzyki relaksacyjnej 

 

 Podstawową formą realizacji przedstawionych treści jest zabawa z całą grupą lub w małych zespołach 

Dzięki niej w sposób atrakcyjny, przyjazny i zrozumiały dla ucznia nauczyciel osiąga zamierzony cel 

wychowawczy. 

 
 

 W pracy z dzieckiem wykorzystywane są metody aktywizujące. Będą to między innymi: zabawy 

relaksacyjne, prace plastyczne, gry ruchowe, quiz, pantomima, zabawy integracyjne (pedagogika zabawy), 

giełda pomysłów. A także elementy metody Dennisona. Wykorzystywane gry i zabawy dostosowane są do 

wieku wychowanków, ich możliwości i potrzeb. 
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2.  CELE  I  ZADANIA  PROGRAMU. 
 

W pracy z dzieckiem pięcio - sześcioletnim należy położyć główny nacisk na tzw. profilaktykę 

pierwszorzędową, która obejmuje grupy niskiego ryzyka i zajmuje się działaniami prewencyjnymi. Profilaktyka 

pierwszorzędowa ma dwa cele: pierwszy to promocja zdrowego stylu życia, a drugi to zmniejszanie zasięgu 

ryzykownych zachowań. 

Głównym celem programu jest rozpoznanie i przeciwdziałanie każdemu przejawowi agresji wśród dzieci. 

Do celów ogólnych programu zaliczamy więc: 

1. wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne 

zdrowie (zarówno psychiczne jak i fizyczne) i bezpieczeństwo; 

2. upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i właściwych zachowaniach jemu służących oraz promocja 

zdrowego stylu życia; 

3. kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju; 

 

W ramach pracy z wychowankiem realizowane będą następujące cele szczegółowe: 

1. rozwijanie poczucia przynależności do grupy – wszyscy członkowie mają takie samo prawo do 

zabawy i nauki; 

2. kształtowanie umiejętności zgodnej pracy i zabawy w grupie; 

3. wdrażanie do okazywania serdeczności, sympatii i szacunku wszystkim członkom grupy; 

4. budowanie pozytywnego obrazu siebie; 

5. zapoznanie z pojęciem reguła, norma; 

6. kształtowanie pozytywnych wzorców zachowania; 

7. zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia; 

8. wprowadzenie elementów Konwencji Praw Dziecka; 

9. kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywanie uczuć własnych i innych; 

10. zapoznanie z właściwymi sposobami wyrażania uczuć; 

11. zwrócenie uwagi na problem występowania agresji wśród dzieci; 

12. rozwijanie umiejętności właściwej oceny zachowania innych; 

13. uwrażliwianie na potrzebę ochrony życia i zdrowia własnego i kolegów; 

14. kształtowanie postawy ograniczonego zaufania wobec " obcych" osób; 

15. uwrażliwianie na zagrożenia płynące z prowadzenia zabaw w niedozwolonych miejscach, zabaw 

zapałkami, ostrymi narzędziami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami; 

16. zapoznanie z wiedzą, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie i jak można prosić o 

pomoc; 

17. wdrażanie do przestrzegania określonych zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas pobytu w 

szkole /w sali, na boisku, w łazience, podczas zajęć, w domu, na klatce schodowej itp./. 

18. zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania; 

 
Pracy z rodzicami towarzyszyć będą poniższe cele: 

1. zapoznanie z programem profilaktycznym „Agresik”; 

2. uświadomienie rodzicom problemu agresji; 

3. kształtowanie postaw odpowiedzialności rodziców za wychowanie dziecka „bez przemocy”; 

4. uwrażliwienie na problem występowania agresji wśród dzieci w warunkach szkolnych; 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

3.  SPOSOBY  REALIZACJI  PROGRAMU. 
 

Podczas realizacji proponowanego programu w ramach pracy z dzieckiem w pierwszej kolejności zostanie 

przeprowadzony wywiad (w formie swobodnych pytań i odpowiedzi; ze względu na brak umiejętności czytania 

i pisania w tym wieku). Wspomniany wywiad dotyczyć będzie znajomości przez dzieci zjawiska agresji i 

różnych przejawów jej występowania, a także nt. niebezpieczeństw i sposobów radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach. Ma on na celu poznanie stopnia znajomości tematyki profilaktyki przez dzieci. 

  Rozmowa z dziećmi o podobnym charakterze zostanie przeprowadzona na zakończeniem programu – jako 

sprawdzenie i zweryfikowanie wiedzy dzieci na omawiany temat po zakończonym cyklu zajęć. 

 

Następnie przeprowadzony zostanie cykl zajęć, podczas których realizowane będą założone cele. Realizacja 

zajęć będzie miała miejsce podczas zajęć dydaktycznych w wymiarze jednej godzin tygodniowo w formie 

pracy z całą grupą lub w mniejszych grupach.   

 

 Aby osiągnąć założone cele i zadania równie ważna jest współpraca z rodzicami. Na tym etapie pracy 

zostanie przekazana rodzicom ulotka informacyjna dotycząca realizowanego w grupie przedszkolnej programu 

„Agresik” (załącznik nr 7.1.). Na zakończenie programu zostanie przeprowadzona wśród rodziców ankieta 

ewaluacyjna (załącznik nr 7.2). 

 Ponadto wśród nauczycieli grup przedszkolnych zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna 

zwieńczająca program (załącznik nr 7.3). 

 

 Mam nadzieję, że świadoma praca nad złością i agresywnością z wykorzystaniem zaproponowanych metod 

pracy przyniesie pozytywny efekt i przyczyni się do wszechstronnego rozwoju dziecka; utrwali w dzieciach 

zasady i normy właściwego postępowania. 
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4.  PROPONOWANA  TEMATYKA  ZAJĘĆ  Z  DZIEĆMI. 

  
Program „AGRESIK” ma wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności i został podzielony na następujące 

bloki tematyczne: 

 

I     KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI DZIECKA 

II   DBAM O ZDROWIE 

III  BEZPIECZNY ŚWIAT I JA    

  

 W bloku tematycznym Kształtowanie tożsamości dziecka zawierają się następujące tematy zajęć: 

 
1. Coraz lepiej poznaję moje koleżanki i kolegów z grupy. 

2. Jestem jedyny i niepowtarzalny. 

3. My dzieci mamy swoje prawa. 

4. Wiem, jak należy się zachować. 

5. Uczę się rozpoznawać i nazywać uczucia. 

6. Dobrze jest wiedzieć, co każdy czuje. 

7. Wiem, że mogę liczyć na pomoc innych. 

8. Wiem, że przyjemnie jest pomagać innym. 

 

 W bloku Dbam o zdrowie zawarto następujące tematy zajęć: 

 
1. Co zrobić żeby być zdrowym? 

2. Jak zdrowo się odżywiać? 

3. Co jest zdrowe, a co szkodzi organizmowi człowieka? 

4. ,,Kotek w ogrodzie wiosennym” wg. M. Molickiej, uwolnienie dziecka od napięć i negatywnych emocji. 

5. Kocham zwierzęta, ale wiem, że mogą być groźne. 

6. Aura nie zawsze sprzyja – zagrożenia wynikające z przyrody (burza, powódź, gradobicie itp.) 

 

 W bloku Bezpieczny świat i ja wyróżniamy następującą tematykę: 

 
1. Bezpiecznie w szkole. 

2. Niebezpieczne urządzenia. 

3. Bawię się bezpiecznie. 

4. Jak sobie radzić w sytuacji przemocy. 

5. Poznaję odpowiedź na pytanie „Co to jest agresja?”. 

6. Uczę się mówić nie. 

7. Nie rozmawiam z obcymi. 

8. Ja też mogę udzielić pomocy – znam telefony alarmowe. 

 

 Przedstawiona tematyka ma charakter otwarty, treści mogą być rozszerzone w zależności od 

zainteresowań dzieci, inwencji nauczyciela oraz warunków i środków dydaktycznych, jakimi dysponuje szkoła. 
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5. OPIS OCZEKIWANYCH OSIĄGNIĘĆ DZIECI: 

 
 Spodziewam się, że po realizacji programu przeciwdziałającemu agresji wśród dzieci w grupie 

przedszkolnej, uczniowie ukształtują w sobie umiejętność kontrolowania własnych działań. 

Mam nadzieję, że poprzez proponowane zajęcia dzieci nauczą się kontroli własnych negatywnych emocji, 

ukształtują pozytywne postrzeganie otaczającego świata i rzeczywistości. 

 

 Oczekuję, że zajęcia przeciwdziałające agresji pozwolą na wyrównanie nieprawidłowości w osiąganiu 

harmonii emocjonalno – społecznej, doprowadzą do stabilności wewnętrznej naszych wychowanków. Sprawią, 

iż dzieci nabiorą sił do prawidłowego działania i funkcjonowania, staną się wrażliwe na przejawy złego 

zachowania, a ich reakcje będą podporządkowane określonym normom i zasadom. 

 

 Liczę, że na dalszym etapie rozwoju emocjonalno-społecznego efektem pracy z programem będzie : 

 
1. wzrost świadomości zagrożeń spowodowanych przemocą 

2. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

3. lepsza integracja grupy 

4. ukształtowanie poczucia świadomości i potrzeby przeciwdziałania agresji 

5. zwiększenie integracji środowisk wychowawczych w kierunku przeciwdziałania agresji 

6. nabywanie przez dzieci umiejętności nawiązywania kontaktów nie agresywnych w grupie rówieśniczej i 

poza nią 

7. nabycie umiejętności kontroli własnych emocji i wyrażania uczuć 

8. podporządkowanie się ogólnie przyjętym normom i zasadom 

9. budowanie pozytywnej samooceny oraz asertywności 
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6. MONITORING I EWALUACJA 

 

6.1. Ewaluacja programu 
 
 Ocena efektów realizacji programu, obok bieżącego monitorowania, zostanie sformułowana w formie 

pisemnej i przekazana Dyrektorowi szkoły na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej. 

  

 Celem ewaluacji będzie: 

a)dostosowanie doboru i zakresu treści programowych do potrzeb dzieci, możliwości realizatora programu i 

uwarunkowań szkoły, 

b)określenie skuteczności programu, 

c)określenie wpływu szkolnego programu profilaktyki na doskonalenie jakości pracy szkoły. 

 

Podstawę dla formułowania ocen realizacji programu będą stanowiły: 

wnioski z obserwacji zachowań dzieci 

- rozmowy z rodzicami, 

- rozmowy z nauczycielami, 

- analiza dokumentów – dziennik, plany wynikowe klasy, 

- badania ankietowe. 

 

6.2. Sposób monitorowania 
 

 Realizator programu profilaktycznego dokonuje odpowiednich zapisów w dziennikach zajęć i innych 

dokumentach szkolnych. Oprócz tego gromadzi w teczkach scenariusze zajęć, prace dzieci, własne ankiety itp. 

Część imprez, odbywających się w ramach programu ma charakter otwarty i zapraszani są na nie goście – 

dyrekcja, zainteresowani nauczyciele, oraz osoby z zewnątrz np. rodzice, przedstawiciele środowiska lokalnego 

(np. dzieci z przedszkoli, przedstawiciele Urzędu Miasta, Policji, Straży Miejskiej). 
 

6.3. Dokumentowanie 
 

 raz w roku (wrzesień, październik) – wywiad wśród uczniów uczniów, informacja dla rodziców 

dotycząca programu 

 raz w roku (maj/czerwiec) ewaluacja programu (wywiad wśród uczniów, ankieta dla rodziców i 

nauczycieli grup przedszkolnych) 

 opracowanie przykładowych scenariuszy zajęć profilaktycznych 

 notatki z indywidualnych rozmów z rodzicami 

 zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu I pomocy przedmedycznej uprawniającego 

realizatora programu do prowadzenia zajęć z dziećmi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy z dnia 

26 sierpnia 2009 r. 

 zapisy w dzienniku i inna dokumentacja, 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

 

 7.1.  Ulotka informacyjna dla rodziców. 
 

  

Drodzy Rodzice 
 
       Wasze dzieci rozpoczęły nowy rok szkolny  
w murach naszej Szkoły. 
       Rolą Dyrektora i wszystkich nauczycieli jest 
otoczenie szczególną opieką najmłodsze dzieci    
i stworzenie im jak najlepszych i przede 
wszystkim bezpiecznych warunków do nauki        
i zabawy. 
 
       W tym celu w Szkole realizowany będzie        
w bieżącym roku szkolnym program 
profilaktyczny „AGRESIK” skierowany do 
dzieci w grupach przedszkolnych. 
       Program ten ma na celu upowszechnienie 
wiedzy o właściwych zachowaniach i sposobach 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, co pozwoli 
na zmniejszenie wśród dzieci zachowań 
agresywnych w przyszłości. 
 

     Podstawową formą realizacji przedstawionych 
w programie treści jest zabawa z całą grupą lub 
w małych zespołach. Dzięki niej w sposób 
atrakcyjny, przyjazny i zrozumiały dla ucznia 
nauczyciel osiągnie zamierzone cele 
wychowawcze. 
 
 W pracy z dzieckiem wykorzystywane 
będą metody aktywizujące. Będą to między 
innymi: zabawy relaksacyjne, prace plastyczne, 
gry ruchowe, quiz, pantomima, zabawy 
integracyjne (pedagogika zabawy), giełda 
pomysłów. A także elementy metody Dennisona. 
Pragniemy Państwa zapewnić, iż 
wykorzystywane gry i zabawy dostosowane będą 
do wieku Państwa dzieci, ich możliwości                
i potrzeb. 
 
Program profilaktyczny „AGRESIK” jest dostępny 
na szkolnej stronie internetowej: 
www.sp1.miasto.zgierz.pl 
 
Jeżeli mają Państwo jakieś pytania prosimy o 
kontakt z realizatorem programu: Katarzyną 
Gałązką, która zawsze chętnie odpowie na 
Państwa pytania. 
 
       

Drodzy Rodzice 
 
       Wasze dzieci rozpoczęły nowy rok szkolny  
w murach naszej Szkoły. 
       Rolą Dyrektora i wszystkich nauczycieli jest 
otoczenie szczególną opieką najmłodsze dzieci    
i stworzenie im jak najlepszych i przede 
wszystkim bezpiecznych warunków do nauki        
i zabawy. 
 
       W tym celu w Szkole realizowany będzie        
w bieżącym roku szkolnym program 
profilaktyczny „AGRESIK” skierowany do 
dzieci w grupach przedszkolnych. 
       Program ten ma na celu upowszechnienie 
wiedzy o właściwych zachowaniach i sposobach 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych, co pozwoli 
na zmniejszenie wśród dzieci zachowań 
agresywnych w przyszłości. 
 

     Podstawową formą realizacji przedstawionych 
w programie treści jest zabawa z całą grupą lub 
w małych zespołach. Dzięki niej w sposób 
atrakcyjny, przyjazny i zrozumiały dla ucznia 
nauczyciel osiągnie zamierzone cele 
wychowawcze. 
 
 W pracy z dzieckiem wykorzystywane 
będą metody aktywizujące. Będą to między 
innymi: zabawy relaksacyjne, prace plastyczne, 
gry ruchowe, quiz, pantomima, zabawy 
integracyjne (pedagogika zabawy), giełda 
pomysłów. A także elementy metody Dennisona. 
Pragniemy Państwa zapewnić, iż 
wykorzystywane gry i zabawy dostosowane będą 
do wieku Państwa dzieci, ich możliwości                
i potrzeb. 
 
Program profilaktyczny „AGRESIK” jest dostępny 
na szkolnej stronie internetowej: 
www.sp1.miasto.zgierz.pl 
 
Jeżeli mają Państwo jakieś pytania prosimy o 
kontakt z realizatorem programu: Katarzyną 
Gałązką, która zawsze chętnie odpowie na 
Państwa pytania. 
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7.2. Ankieta ewaluacyjna dla rodziców 

 
(Ankieta ma charakter anonimowy. Opinie z ankiety posłużą do określenia zakresu działań nauczycieli w 

temacie profilaktyki życia i zdrowia małych dzieci). 
 
1. Czy, Twoim zdaniem, wiedza i umiejętności dziecka z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom zdrowia i życia 

uległy zauważalnemu poszerzeniu?  

a) tak 

b) raczej tak 

c) raczej nie 

d) nie 

 
2. Jak oceniasz dobór treści realizowanych na zajęciach: 

a). bardzo trafnie dobrane 

b). raczej odpowiednio dobrane 

c). należałoby je rozszerzyć o dodatkowe tematy (napisz jakie?)................................................... 

d). zdecydowanie niedobrane do wieku i możliwości dzieci 

 
3. Czy uważasz za zasadne kontynuowanie pracy z Programem w klasie, w której uczy się Twoje dziecko w 

przyszłym roku szkolnym? 

a) tak, w pełnym zakresie 

b) tak, lecz w ograniczonym zakresie 

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie. 

 
      DZIĘKUJĘ ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 
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7.3. Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli dzieci sześcioletnich 
 
(Ankieta ma charakter anonimowy. Opinie z ankiety posłużą do ewaluacji programu profilaktyki). 

 
1. Czy nakładane treści, zawarte w Programie, stanowiły utrudnienie w codziennej pracy przy realizacji haseł 

programowych wynikających z kształcenia ogólnego?  

a) tak 

b) raczej tak 

c) raczej nie 

d) nie 

 

2. Czy trafny był dobór haseł tematycznych i ich pogrupowanie w cykle tematyczne? 

a) tak 

b) raczej tak 

c) raczej nie 

d) nie 

 
3. Czy, Twoim zdaniem, wiedza i umiejętności dzieci z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom zdrowia i życia 

uległy zauważalnemu poszerzeniu?  

a) tak 

b) raczej tak 

c) raczej nie 

d) nie 

 
5. Czy uważasz za zasadne kontynuowanie pracy z Programem w przyszłym roku szkolnym? 

a) tak, w pełnym zakresie 

b) tak, lecz w ograniczonym zakresie 

c) raczej nie 

d) zdecydowanie nie. 

 

      DZIĘKUJĘ ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



8.  PRZYPUSZCZALNY KOSZT WDROŻENIA PROGRAMU 

1. Środki dydaktyczne (plansze, ilustracje, ksero) 

2. Wykonanie dyplomów i podziękowań 

3. Wykonanie kart pracy 

4. Plakaty, materiały informacyjne o realizacji Programu „AGRESIK” w naszej szkole 

5. Koszty związane z wydrukowaniem dokumentów 
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10. PRZYKŁADY SCENARIUSZY ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH     Z 

DZIEĆMI. 

 

10.1. Zajęcia z bloku kształtowanie tożsamości. 

 Temat: Coraz lepiej poznaje moje koleżanki i kolegów z grupy. 
  

 
      Cele: 

            - dzieci wiedzą, że należą do tej samej grupy, i że wszyscy jej członkowie mogą mieć różne ulubione 

zabawy; 

- opowiadają o swoich ulubionych zabawach; 

 

    Przebieg i wskazówki metodyczne: 

             Pierwszy z proponowanych tematów jest wprowadzeniem do programu, jeżeli dzieci nie znają się 

jeszcze zbyt dobrze należy mu poświęcić więcej czasu, w innym wypadku wystarczy jedno zajęcie 

wprowadzające. 

1. Zabawa integracyjna: ”Pociąg imion” – zabawa z pedagogiki zabawy – prowadzący jest lokomotywą, 

podchodzi po kolei do każdego dziecka, dotyka je w głowę i skanduje razem z grupą jego imię np. to Ania, 

to Ania to Ania, Ania, Ania, w tym czasie dziecko którego imię jest skandowane dołącza do pociągu. 

2. Wspólne zastanowienie się nad tym co dzieci mogą, a czego nie powinny robić w szkole  – stworzenie 

grupowego kodeksu zachowania – zwrócenie uwagi na fakt, iż każde dziecko w grupie to mój kolega, moja 

koleżanka i mają oni takie samo prawo do zabawy jak ja. 

3. Zabawa „Kto lubi...”. Dzieci siedzą w kole na dywanie, a jedna osoba znajduje się w środku, zadaje ona 

pytanie np. kto lubi bawić się lalkami. Uczestnicy którzy lubią taką formę zabawy rysują w powietrzu serce, a 

ci którym taka zabawa nie odpowiada rysują krzyż (element metody Dennisona) 

4. Zabawa ruchowa „Ojciec Wirgiliusz”. 

5. Na koniec – przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej - dzieci siedząc w kole podają sobie z rąk do rąk 

serduszko i mówią jak się czują po udziale w takim zajęciu. 

 

Treści i pomoce dydaktyczne: 

    Kaseta z nagraniem relaksacyjnym, maskotka – serce; 

 

 
 
 

10.2. Zajęcia z bloku kształtowanie tożsamości. 

 Temat: My dzieci mamy swoje prawa. 
 

Cele ogólne : 

- nabywanie wiadomości o prawach dziecka 

- kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i emocji 

- tworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości 

- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole 

 
Cele szczegółowe : 

Dziecko: 

- zna własne prawa 

- dostrzega potrzebę tworzenia praw i norm 

- potrafi formułować podstawowe powinności moralne 

- potrafi wyrażać emocje i uczucia 

- dostrzega potrzeby innych 

- myśli działa empatycznie 

- tworzy atmosferę radości , przyjaźni i zaufania 

- aktywnie współpracuje z grupą . 
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Metody : 

- podające : słuchanie opowiadania, słuchanie wiersza, instrukcje 

- poszukujące : formułowanie kodeksu 

- ekspresyjne : rysowanie praw, zabawy integracyjna, ruchowa 

- praktycznego działania : rysowanie kredkami 

 
Formy : 

- indywidualna 

- zbiorowa 

 
Pomoce : 

kredki – pastele, kartony, lina, magnetofon, płyta CD Tańce, pląsy i zabawy dla dzieci... , 

wiersz „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego, ilustracje przedstawiające  bawiące  się dzieci 

 

Przebieg : 

 

1. Zabawa integracyjna : Ramię przy ramieniu – wprowadzenie w dobry nastrój . 

- Dzieci stają  w kole blisko siebie, ilustrując ruchem treść wyliczanki   

Stoimy ramię przy ramieniu 

Możemy być wielcy w oka mgnieniu 

Możemy być całkiem mali 

Lecz nigdy nie będziemy sami ! 

 
Dzieci witają się wzajemnie przez podanie ręki  . 

 

2. Zabawa ruchowa : Podróż . 

Przy piosence Majki Jeżowskiej Wszystkie dzieci nasze są, nauczycielka rozciągając długą linę (bardzo długa 

skakanka) zabiera dzieci „w podróż”. Umownym znakiem, umożliwiającym włączenie się do zabawy jest 

dotkniecie dziecka. Dzieci w rzędzie, trzymając linę wędrują po sali. 

Zatrzymują się przy tablicy, na której przypięte są ilustracje przedstawiające dzieci z różnych stron świata. 

Nauczycielka opowiada historię: 

Jest to śmieszna  kraina, w której kiedyś było bardzo wesoło, wszyscy zgodnie bawili się, każdy mógł włączyć 

się do zabawy. Do niedawna można było się tu bezpiecznie bawić, aż któregoś dnia na Wyspę przypłynął 

chłopiec o imieniu Alex. Postanowił, że dzieci, które nie są podobnego niego – mają inny kolor skóry, inny kolor 

włosów, nie mogą bawić się z innymi.  Alex to bardzo duży i silny chłopiec, często krzyczy na inne dzieci które 

się go boją i słuchają. Na placu zabaw co dzień jest mniej dzieci , bo Alex nie pozwala im się bawić . 

Co można zrobić , żeby pomóc tym dzieciom ? 

 
Dzieci proponują różne rozwiązania . 

- Jak czuły się dzieci, kiedy Alex nie pozwalał im się bawić? 

Dzieci przedstawiają stany uczuciowe różnymi formami ekspresji ( werbalnie, za pomocą mimiki, rysunku). 

 

3.Ustalenie norm postępowania (redagowanie Kodeksu Wyspy) – burza mózgów 

Nauczycielka zapisuje wszystkie propozycje np: 

- Każde dziecko może uczestniczyć w zabawie . 

- Każdy może bawić się z kim chce . 

- Każde dziecko samo wybiera sobie zabawkę, którą chce się bawić. 

- Nikt nie może uderzyć ani krzyczeć na kolegów. 

 

4. Zabawa taneczna: Podajmy sobie ręce ( Klanza - Tańce, pląsy i zabawy dla dzieci przedszkolnych) 
- Dzieci ustawiają się w 2 kołach (zewnętrzne -  chłopcy, wewnętrzne - dziewczynki) . 

W pierwszej części, dzieci tańczą w kołach (w przeciwną stronę), w drugiej części dzieci tańczą w parach – 

dziewczynki odwracają się do chłopców, tworząc parę  . 
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5. Słuchanie wiersza  „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego 
- Zwróćcie uwagę jakie prawa dziecka przedstawione są w wierszu O prawach dziecka 

Nauczyciel recytuje wiersz: 

        Niech się wreszcie każdy dowie 

        I rozpowie w świecie całym, 

        Że dziecko to także człowiek, 

        Tyle, że jeszcze mały. 

Dlatego ludzie uczeni, 

Którym za to należą się brawa, 

Chcąc wielu dzieci los zmienić, 

Spisali dla was mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta, 

Spróbujcie dobrze zapamiętać. 

     Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 

           A szczególnie do robienia czegoś niedobrego. 

         Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 

        I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.       

  Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,   

 I każdego mogę na ratunek wzywać. 

 Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami, 

            Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami. 

        Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 

        Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa 

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa. 

Tak się tu w wierszu poukładały, 

Prawa dla dzieci na całym świecie, 

Byście w potrzebie z nich korzystały 

Najlepiej jak umiecie. 

 

6. Rozmowa na temat wiersza „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego 
- Co to są prawa? 

- Kto ma swoje prawa? 

- Jakie prawa mają dzieci? 

- Czy potrzebne są prawa dla dzieci? 

- Jakie prawo jest według Ciebie najważniejsze? 

 

7. Odczytanie napisów : 

Nauczycielka prezentuje dzieciom napisy z wybranymi prawami dziecka: 

Prawo do zabawy. 

Prawo do nauki. 

Prawo do życia w rodzinie. 

Prawo do życia bez przemocy. 

Prawo do wyrażania swoich uczuć. 

 

8. Rysowanie na temat : Moje prawa 

Dzieci siadają do stolików na których leżą kredki pastele. Rysują piktogramy do poszczególnych praw. 

 

9. Przyporządkowanie rysunku do określonego napisu (prawa). 

Dzieci układają swoje prace przy odpowiednim napisie. 
 

10. Zakończenie 

- Określenie aktualnego samopoczucia. Dzieci stają przy obrazku symbolizującym uczucia: radość, smutek, 

złość, obojętność. 

 

11. Pożegnanie : Iskierka przyjaźni 
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10.3. Zajęcia z bloku Dbam o zdrowie. 

 Temat: ,,Kotek w ogrodzie wiosennym” wg. M. Molickiej, uwolnienie dziecka   
                      od napięć i negatywnych emocji. 

 
METODA:  Bajkoterapia – bajka relaksacyjna. 

 

FORMA: zespołowa 

 
CEL GŁÓWNY:   

 
- wywołanie odprężenia i uspokojenia, 

- zaprezentowanie dzieciom jednej z wielu metod wyciszenia się i odreagowania negatywnych emocji 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 
Dziecko: 

- potrafi wczuć się w sytuację bohatera bajki, 

- uważnie słucha bajki, muzyki, 

- dostrzega piękno otaczającej przyrody. 

 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 
muzyka relaksacyjna, bajka relaksacyjna, scenografia, postacie z bajki. 

 
PRZEBIEG:  ( opowiadanie Nauczyciela): 

 
                   Mały kotek samotnie wracał ze szkoły. Ciągnął łapkę za łapką wolno, jakby ospale. Był smutny, nic 

go nie cieszyło, czuł się bardzo nieswojo. Niechętnie ,,prychał’’ na inne przechodzące zwierzęta. Nagle 

nadleciał malutki motylek i nad samym nosem kotka zrobił okrążenia, jedno, drugie, trzecie. 

Chyba mi się przygląda - pomyślał kotek i łapką próbował odgonić motylka. Ale ten wcale nie odlatywał, tylko 

krążył i  jak samolot kreślił znaki w powietrzu. Kotek patrzył jak zaczarowany w piękny lot motyla. A ten wzbił 

się wyżej, jakby chciał dolecieć do słońca, i nagle znikł mu z oczu za wysokim ogrodzeniem. Zaciekawiony kotek 

zbliżył się do płotu, wdrapał się po deskach i znalazł się w ogrodzie. Rozejrzał się dookoła. Było tam tak 

pięknie, rosły wysokie owocowe drzewa sięgające koronami do nieba, a małe krzaki jakby przy nich 

przycupnęły, trzymały się ich jak maminej spódnicy. Rosły też kolorowe kwiaty, które jak dywan pokrywały cały 

ogród. Kotek poczuł zapach ziemi, kwiatów i drzew. Pociągnął mocno noskiem i zapach jak fala, jakby 

ramionami objęła go. 

Kotek położył się na trawie i oddychał miarowo, równo i spokojnie. 

Przetarł oczy , położył łapki pod głowę, wyciągnął całe ciałko, było mu bardzo wygodnie. Leżał teraz i 

odpoczywał. Poczuł senność. Słonko wysyłało swe promyczki na ziemię , by pogłaskać każdy kwiatek, każdy 

listek i każdą roślinkę. Kotek poczuł przyjemny dotyk ciepłych promieni. Zamknął oczy. 

A promyczki jeden po drugim głaskał go, przyjemnie ogrzewając. Po chwili pojawił się delikatny wiaterek, 

który kołysał listki i gałęzie jakby do snu. Pochylił się nad kotkiem i też go kołysał, trzymając w swoich 

ramionach. 

Kotek poczuł jak wiaterek uwalnia go od smutków, i jeszcze raz, i jeszcze delikatnie przesuwając się od głowy w 

dół ciałka, zabierając z sobą całe niezadowolenie. Kotek poczuł się tak dobrze, poczuł się spokojny, jakby umyty 

ze swoich wszystkich dużych i małych zmartwień. Otworzył wolno oczka i popatrzył na chmurki, które płynęły 

po niebie, nie spiesząc się leniwie, nie przeganiając się, zgodnie. Płynęły i płynęły, a wiatr wolno je popychał. 

Kotkowi było tak dobrze. Nagle jedna mała kropelka spadła mu na nos. 

Co to? – zdziwił się. Rozejrzał się dookoła i zobaczył, jak kwiatki wyciągają swoje małe główki do kropli 

deszczu, zupełnie jak on pyszczek do miseczki mleczka. Usiadł na trawie. Przeciągnął się. Kropelki deszczu 

wolno, choć miarowo spadały na spragnione rośliny. Wraz z tym delikatnym deszczem wróciła mu siła. Wstał, 

otrząsnął futerko, uśmiechnął się do siebie zadowolony. Pora iść do domu – pomyślał. Ale dziwną przeżyłem 

przygodę w tym ogrodzie, gdzie przyprowadził mnie motylek. Wrócę tu jeszcze – obiecał sobie – tu jest tak 

pięknie i spokojnie. Wyprężył się do skoku i jednym zamachem przeskoczył płot. Radośnie machając ogonem, 

wracał do domu.                                                     18 



10.4. Zajęcia z bloku Bezpieczny świat i ja. 

 Temat: Poznaję odpowiedź na pytanie: „Co to jest agresja?” 

 
  Cele: 
dziecko potrafi dostrzec pozytywne cech swoich kolegów; 

rozpoznaje uczucia na podstawie plakietek; 

potrafi wyjaśnić - co kryje się pod pojęciem „agresja”; 

wie, jakie zachowania określamy mianem agresji. 

 

   Przebieg i wskazówki metodyczne: 

1.  Przywitanie zabawą „Kłębek przyjaźni” – prowadząca rzuca kłębek do dziecka i mówi „Rzucam do..., która 

zawsze zgodnie się bawi”. Dzieci wykonują tą samą czynność i wymieniają pozytywne cech osoby, do 

której rzucają kłębek. 

2. Przypomnienie poznanych uczuć – praca z plakietkami. 

3. Giełda pomysłów „Co to jest agresja?” – zapisanie propozycji dzieci przez nauczyciela. 

4. Odczytanie wyjaśnienia pojęcia agresja z encyklopedii dla dzieci. 

5. Wysłuchanie opowiadania „Pechowy dzień” na podstawie utworu D. Niewola „Baśń o magicznym słowie” 

(tekst – propozycja poniżej). 

6. Rozmowa na temat treści opowiadania: 

-          Co robił Paweł? 

- Jak zachowała się Ela? 

- Co czuł Adam, Paweł, Ela? 

- Co ty czujesz, gdy ktoś cię bije, burzy twoją budowlę, przezywa cię, zabiera ci twoją ulubioną zabawkę? 

- Co czujesz, gdy ty kogoś bijesz, psujesz komuś zabawę, przezywasz kogoś, zabierasz komuś zabawkę? 

7. Próby oceny uczuć osób będących agresorami i poszkodowanymi. 

 

   Treści i pomoce dydaktyczne: 

        Włóczka, plakietki z uczuciami, encyklopedia dla dzieci. 

 
        Opowiadanie „Pechowy dzień”: 

 
 Dzisiaj w przedszkolu ciągle ktoś był naburmuszony. Najpierw Kuba potrącił Natalkę i dziewczynka 

stłukła kolano. – O co ona się gniewa – myślał chłopiec – Przecież ja niechcący – lecz nic jej nie powiedział. 

Później Paweł potrącił kubek z mlekiem i nieszczęście. Na spodniach siedzącego obok Krzysia widać było 

mokry ślad. Zagniewana buzia chłopca odstraszała wszystkich. Na dodatek Justyna tak niezdarnie usiadła, że 

zburzyła klockowy garaż Filipa. – Ja ci pokaże, ty fujaro – krzyczał obrażony i zły, i już miał jej przyłożyć... ale 

w tej właśnie chwili pani zaczęła opowiadać bajkę: 

Działo się to dawno temu w krainie krasnoludków. Jak wiecie krasnoludki są dobre i pracowite, lecz pewnego 

dnia wszystkie miały „muchy w nosie”. Kłóciły się i obrażały i żaden nie potrafił przebaczyć. Zanosiło się już 

nawet na krasnoludkową wojnę, gdy nagle – na szczęście – nie wiadomo skąd pojawiła się wróżka. 

- Co tu się dzieje? Nikt mnie nie powitał, skrzaty są jakieś złe i naburmuszone. Chyba przybyłam w samą porę. 

Muszę im jakoś pomóc. 

Dobra wróżka długo obserwowała krasnoludki. Potem jeszcze dłużej myślała. A na koniec otworzyła księgę z 

zaklęciami i wyczarowała magiczne słowo. Podarowała je krasnoludkom. Od tej pory żaden już się nie kłócił i 

nie obrażał. 
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10.5. Zajęcia z bloku Bezpieczny świat i ja . 

 Temat: Uczę się rozpoznawać i nazywać uczucia. 

 
Cele: 

  dziecko zna sposób wyrażania swoich uczuć– określanie swojego nastroju poprzez mimikę, gesty; 

 wie, że uczucia drugich trzeba szanować; 

 rozpoznaje i nazywa uczucia, emocje na podstawie „minek”; 

 

Przebieg i wskazówki metodyczne: 

1. Przywitanie zabawą z pedagogiki zabawy: „Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas, jestem Ja, jesteś 

Ty, raz dwa trzy”. 

2. Giełda pomysłów na temat: „Jak przekazać wiadomość bez słów”. 

3. Oglądanie portretów różnych ludzi – próby określenia uczuć przez nich wyrażanych za pomocą mimiki 

twarzy (smutek, złość, strach, radość, szczęście, zdziwienie). 

4. Wprowadzenie plakietek dla oznaczenia emocji poparte opowiadaniem dotyczącym wydarzeń: smutnych, 

wesołych, radosnych, strachu, złości, zdziwienia. 

5. Zabawa „Która to minka?” – przyporządkowywanie minek do wypowiadanych zdań dotyczących emocji. 

Zwrócenie uwagi na fakt, że uczucia mogą być pozytywne i negatywne. Podział poznanych uczuć według tego 

kryterium (oznaczenie pozytywne – kolor zielony, negatywne – kolor czerwony). 

6. Zabawa „Kto jest najsmutniejszy w całym królestwie?” – dzieci w parach siedząc naprzeciwko siebie 

wyrażają uczucia i powtarzają je na zasadzie lustrzanego odbicia. 

 

   Treści i pomoce dydaktyczne: 

       Portrety ludzi z różnym wyrazem twarzy (mimiką), plakietki przedstawiające uczucia,  czerwona i zielona 

plansza; 

 

 
 
 

10.6. Zajęcia z bloku Bezpieczny świat i ja . 

 Temat: Co się z nami dzieje kiedy się złościmy. 

 
METODA: ćwiczenia dramowe 

 

FORMA: praca z całą grupą i w małych zespołach 

 

CEL GŁÓWNY: 

Kształtowanie stosunków międzyludzkich. Zwrócenie uwagi na przeżycia towarzyszące podczas kłótni. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 

DZIECI : 

 potrafią nazwać swoje uczucia, 

wiedzą że odruchy złośliwości, drwin i agresji w stosunku do innych nie prowadzą do niczego dobrego, 

potrafią wcielić się w role zgodnie z instrukcją, 

potrafią odróżnić dobro od zła. 

 
I .Wprowadzenie . 
Ustawienie - Dzieci ustawione w kole. 

 
 Zabawa na powitanie : 

 1. Powitanie przez dotyk 
      Ta zabawa może mieć wiele odmian np. 

Dzieci siedzą na dywanie w siadzie płaskim: „Witamy swoje nogi” – przesuwając się dotykają swoimi 
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stopami stóp kolegów mówiąc przy tym np. „cześć”, mogą też wymienić imię witanego kolegi. Przy tym 

powitaniu dzieci mogą też dotykać się otwartymi dłońmi, czołami, kolanami, łokciami itp. 

 

Zabawa integracyjna 

 2. Cztery kąty 
Ujawnienie nastroju poszczególnych uczestników zajęć. 

 - Każdy z kątów sali przypisujemy innej porze roku. Prosimy dzieci aby stanęły w tym kącie, który odpowiada 

ich nastrojowi. Na koniec rozmowa w grupach dlaczego wybrałem akurat ten kąt. 

(Mam nastrój wiosenny ponieważ... itd.) 

- Każdy po ocenie swojego nastroju wybiera z „nastrojowego kosza”  „buźkę – emblemat” odzwierciedlającą 

jego nastrój i przypina sobie do ubrania. 

Jeśli w trakcie dalszych zajęć nastrój się zmieni można emblemat wymienić. 

 
II Część właściwa : 

 1. Rozmowa: 

Nauczyciel rozmawia z dziećmi o sytuacje, w których widziały ludzi złoszczących się, kłócących. Po czym 

poznały, że ci ludzie są na siebie źli? 

Dzieci pokazują za pomocą min i ruchów jak ludzie się wtedy zachowują. 

 

 2. Prezentacja wiersza przez nauczycielkę : 

 

„KŁÓTNIA LALEK” 

 
NARRATOR :  Pokłóciły się w kąciku dwie Dorotki lale, 
   która dzisiaj się ubierze w czerwone korale. 

 
I LALA   :   Ja założę bo mi wczoraj Dorotka obiecała ! 

 
II LALA  :  Tobie brzydko jest w czerwonym . 

 
I LALA  :    Ty jesteś za mała. 

 
II LALA :    Ja przedwczoraj byłam grzeczna , ty stroiłaś miny. 

 
I LALA  :   Do mnie dzisiaj koleżanka przyjdzie w odwiedziny. 

 
II LALA  :  Bo ty zawsze chcesz być lepsza ! 

 
I LALA :  A ty taka sama ! 

 
II LALA :  Dobrze , dobrze zobaczymy niech rozsądzi mama ! 

 
DOROTKA : Jak będziecie się tak sprzeczać i głowę zawracać , 

                         to w czerwone korale ubiorę pajaca. 

 
Nauczyciel : 

- Czy słusznie wiersz nosi tytuł „Kłótnia lalek? 

- Po czym poznajemy, że ktoś się kłóci? 

- Czy można kłócić się bez słów? 

 

3. Ćwiczenie w parach 

Nauczycielka proponuje dzieciom przełożenie treści wiersza na grę na bębenkach . 

Dzieci w parach wybrzmiewają na zmianę kolejne wersy wiersza przenosząc na bębenek złość lalek – 

wyrażając przy tym swoje emocje. 
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 4. Ćwiczenie dramowe 

   Dokończ zdania: 
1. Kiedy się złoszczę lub kłócę to... 

Po udzieleniu odpowiedzi przez dzieci  n- l pyta 

„Jakie przeżywasz wtedy emocje?” 

 2. Kiedy kłótnia się kończy to ... 

Po wypowiedzi dzieci n- l zadaje pytanie : 

„Jak się wtedy czujesz co chciałbyś zrobić ?” 

 
 5. Zabawa improwizowana 

Papierowa złość – dzieci pokazują jak się złoszczą gniotąc i drąc gazety. 

 

 

 

 

10.7. Zajęcia z bloku Bezpieczny świat i ja . 

 Temat: Wiem jak należy się zachować. 
 

Cele: 

 dziecko potrafi spośród kilku zachowań wybrać właściwe; 

 wie, że nie wszystkie zachowania są aprobowane społecznie; 

 ma świadomość, że niektóre zachowania mogą sprawić- drugiemu przykrość; 

 

   Przebieg i wskazówki metodyczne: 

1. Przywitanie zabawą z pedagogiki zabawy: „Witam wszystkich, którzy....” – wszyscy stoją w kręgu, 

prowadzący mówi zdanie np. witam wszystkich, którzy lubią się śmiać, każdy kto czuje się powitany robi 

krok do przodu. 

2. Quiz  –  „czy  wiesz  jak  się  zachować?” Dzieci słuchają wypowiedzi  nauczyciela i oceniają czy są one 

zgodne z prawdą –  wtedy rysują w powietrzu serce – czy też fałszywe – rysują x (element metody 

Dennisona) i wkładają do pojemnika odpowiednią buźkę – propozycje zdań poniżej. 

3. Interpretacja wyników quizu – za każdą uśmiechniętą buźkę jeden punkt. Maksymalna ilość punktów wynosi 

6. ( przykładowa interpretacja poniżej ). 

4. Przedstawianie w grupkach sytuacji z przytaczanych wcześniej sytuacji – ocena dlaczego dane zachowanie 

jest złe lub dobre. 

5. Giełda pomysłów na temat: „Co może mnie spotkać, gdy moje zachowanie jest niewłaściwe?” 

 

 Treści i pomoce dydaktyczne: 

         Quiz „Czy wiesz, jak się zachować?”: 
               -Spotykasz kolegę, koleżankę na ulicy i: 

 Uśmiechasz się i mówisz cześć, 

 Nie patrzysz w jego stronę, 

 Pokażesz język. 

- Kolega namawia cię żebyś uderzył kogoś: 

 Powiesz mu, że tak się nie robi, 

 Posłuchasz go i uderzysz, 

 Uderzysz i uciekniesz. 

- Ktoś niechcący zburzył ci budowlę, powiedział przepraszam a ty: 

 Nakrzyczysz brzydko na niego, 

 Będziesz go ciągle przezywać, 

 Powiesz trudno, przecież nie chciałeś i zbudujecie razem nową. 

- Dzieci zgodnie się bawią twoją ulubioną piłką, a ty: 

 Zabierasz im piłkę i uciekasz, 

 Prosisz, by pozwoliły Ci się z nimi pobawić, 

 Krzyczysz, że mają Ci ją natychmiast dać- . 
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- Kolega często Cię przezywa, co robisz: 

 Też go przezywasz, 

 Namawiasz innych by go przezywali, 

 Próbujesz mu powiedzieć, żeby tego nie robił. 

- Bawisz się z swoją ulubioną koleżanką, podchodzi do was inne dziecko i pyta czy może się 

dołączyć, a Wy: 

 Mówicie że nie może, 

 Zapraszacie do wspólnej zabawy, 

 Mówicie, Ty jesteś za mała na taką zabawę, idź pobaw się sama. 

 

         Interpretacja wyników: 

              6-5 punktów – Super. Zawsze wiesz jak należy się zachować. Pamiętaj, aby Twoje zachowanie nie 

uległo zmianie. 

                    4-3 punktów  – Całkiem nieźle. Musisz jednak bardziej uważać, by nie sprawiać innym przykrości. 

                    2–0 punktów - Twoje zachowanie nie jest najlepsze. Musisz częściej prosić innych o   

                                               pomoc, a na pewno następnym razem będzie lepiej. 

 

 

 
 
 

10.8. Zajęcia z bloku Bezpieczny świat i ja . 

 Temat: Jak sobie radzić w sytuacji przemocy. 

 
METODA: ćwiczenia dramowe – elementy pantomimy 

 

FORMA: praca z całą grupą, i w małych zespołach 

 
CEL GŁÓWNY: 

Kształtowanie umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji w sytuacjach przemocy. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 

DZIECI 

 wiedzą jakie zachowania są niewłaściwe i kiedy możemy  twierdzić, że osoby tak zachowujące się    

            użyły przemocy 

 wiedzą że nie należy używać przemocy wobec innych 

 wiedzą do kogo należy zwrócić się o pomoc w sytuacji gdy ktoś wobec nich używa przemocy 

 wiedzą , że należy udzielać sobie wzajemnie pomoc w sytuacjach zagrożenia. 

 
I .Wprowadzenie. 

Ustawienie - Dzieci ustawione w kole. 

 
Zabawa na powitanie : 

     1.  Powitanie „Zum” 

   Dzieci siedzą lub stoją w kole; osoba prowadząca pokazuje sposób powitania: 

1. Wyciągamy prawą rękę , kciuk skierowany do góry oznacza, że jest nam dzisiaj bardzo wesoło. 

2. Kciuk w bok oznacza, że nie wiemy jaki dzisiaj mamy nastrój. 

3. Kciuk w dół oznacza, że jest nam smutno. 

       Każde dziecko zgodnie ze wskazówkami zegara, wyciąga prawą rękę kciukiem określa swój nastrój i 

krzyczy przy tym słowo np. „Zum”.Powitanie to powtarzamy w coraz większym tempie. Przeważnie przy 

trzecim razie smutny nastrój dzieci poprawia się. 

 

Zabawa integracyjna: 

   2.   Pajęczynka                                                              23 



Do zabawy potrzebny jest kłębek wełny. Uczestnicy siedzą w kręgu. 

Osoba która trzyma wełnę nawija jej koniec na palec, po czym rzuca do kogoś mówiąc np. : „Ania do Małgosi. 

Następna osoba robi to samo. Każdy posiadający włóczkę nawija ją sobie na palec. Zabawę kończymy gdy 

wszyscy będą mieli nawiniętą nitkę na palec a tym samym utworzy się pajęczynka. Osoba ostatnia w kolejności 

zaczyna nawijać nitkę na kłębek. Wraca on do poprzedniej osoby. 

Należy przekazując włóczkę powiedzieć wszystkim: 

„W jaki sposób ostatnio komuś pomogłem?” 

 

 

II Część właściwa : 

 

1. Zabawa „Wizytówki i koperty” 
1.  Wszystkie dzieci wprowadzone w dobry nastrój, bawią się wesoło przy muzyce jednocześnie losując 

wizytówki z uśmiechniętymi buźkami (wizytówki są w czterech kolorach); naklejają na nich wcześniej 

przygotowane karteczki ze swoimi imionami. 

2. Dzieci dzielą się na cztery grupy wg. koloru wizytówek; każda grupa ma za zadanie odnaleźć       w sali 

kopertę z niespodzianką w takim samym kolorze jak ich wizytówki. 

W kopertach są obrazki przedstawiające przemoc z życia dziecka. 

1. Grupa zgodnie bawiących się klockami dzieci, do której wtargnął agresywny kolega i 

niszczy wybudowaną przez nich budowlę. 

Dzieci wykonujące pracę plastyczną przy ławkach; wśród których jedno dziecko drugiemu zabiera kredkę. 

Dwóch chłopców bijących się o jeden samochód. 

Skromna mała dziewczynka płacząca, bo pozostałe dzieci się z niej wyśmiewają. 

 

2. Scenka pantomimiczna. 

1. Każda grupa przygotowuje  scenkę pantomimiczną na podstawie historyjek obrazkowych. 

2. Prezentacja przygotowanych scenek. 

 
3. Wnioski ; odpowiedź na pytania. 

1. Jak czuło się dziecko poszkodowane? 

2. Dlaczego niektóre dzieci zachowują się w taki sposób, że wyrządzają krzywdę innym? 

3. Jakie zachowanie byłoby właściwe w zaistniałych sytuacjach? 

 

 Nauka wiersza , który stanowi puentę : 

 

      „Nikt nie może mnie poniżać, bić, krzywdzić, wyzywać 

  I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać” 

 

 Kto mi może pomóc? 
- Nauczyciel informuje dzieci, że mówienie komuś dorosłemu o przemocy nie jest skarżeniem; to 

pomoc osobie krzywdzonej. 

       Każde dziecko dostaje do pokolorowania rysunek na którym są osoby do których można się zwrócić o pomoc : 

policjant, wychowawca, nauczyciel, mama, tata. 
 

 Zabawa „Tajemniczy przyjaciel”. 
-   Dzieci składają swoje wizytówki „w losy”, które wrzucają z powrotem do kapelusza. Każde dziecko 

wyciąga los nie ujawniając imienia wylosowanej osoby. Przez najbliższy tydzień będzie „Tajemniczym 

przyjacielem” tej osoby, starając się sprawiać jej miłe niespodzianki . 

 

- Po tygodniu dzieci dzielą się wrażeniami. 
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10.9. Zajęcia z bloku Bezpieczny świat i ja . 

 Temat: Udzielam pierwszej pomocy. „Dzielni ratownicy”. 
 

Cel ogólny:  
Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i 

swojego otoczenia. 

 

Cele operacyjne: 
Dziecko: 

- zna swoje imię i nazwisko, adres domowy, wie jak zachować się w sytuacji gdy członek rodziny straci 

przytomność (telefon na pogotowie ) zna numer 999, 

- umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej, 

- wie jak zachować się w sytuacji; krwotoku z nosa, oparzeniu, 

- wskazuje i nazwy przedmioty związane z udzielaniem pierwszej pomocy: bandaż, woda utleniona, plaster, 

gaza. 

- wymienia numery telefonów alarmowych 999 pogotowie ratunkowe, 998 straż pożarna, 997 policja. 

 

Metody: zadań stawianych do wykonania, słowna, czynna, twórczego myślenia, burza mózgów, trening 

autogenny Schultza w adaptacji W. Polender, drama, 

 

 
Środki dydaktyczne: 
tamburyno, postać detektywa Kubusia Puchatka, czerwone lizaki dla każdego dziecka, muzyka relaksacyjna, 

telefon, numer 999, 998, 997 , rysunki: węża strażackiego, lizaka policyjnego, tabletki dla każdego dziecka, 

kółka żółte symbolizujące tabletki witaminy C, medale małego ratownika dla każdego dziecka. 

 

Przebieg zajęć: 
Nauczycielka informuje dzieci, że do sali przybył miły gość Detektyw Kubuś Puchatek,  który chce 

przeprowadzić śledztwo, co dzieci wiedzą o bezpieczeństwie, czy umieją zachować się w trudnych sytuacjach, 

czy zdadzą test na agentów bezpieczeństwa. 

 

1.Zabawa „Witamy się”.  Dzieci wypowiadają słowa i wykonują ćwiczenia. 

Stoimy ramię przy ramieniu 

Możemy być wielcy w oka mgnieniu ( unoszenie rąk do góry) 

Możemy być też całkiem mali ( przykucanie) 

Ale nigdy nie będziemy sami. Jesteśmy szczęśliwi bo jesteśmy bezpieczni w szkole. 

 

2.Zabawa:”Co zrobię gdy znajdę kogoś nieprzytomnego na ulicy?” Dzieci kończą zdanie. 

 

3. Detektyw Kubuś Puchatek zadaje dzieciom pytanie: „Jak należy się zachować gdy mama straci 

przytomność? 

Dzieci po kolei dzwonią na numer 999, przedstawiając się, wymieniając swój adres domowy podając 

przyczynę, z powodu której dzwonią. „Dziękuję wam, pięknie odpowiadałyście” -  mówi Detektyw Kubuś 

Puchatek. Dzieci głośno mówią słowa: „Gdy pomocy medycznej potrzebujemy trzy dziewiątki wystukujemy” 

lub 112. „Wasza pani może być z was dumna dużo was nauczyła w tym temacie” - detektyw Kubuś Puchatek 

chwali dzieci. 

 

4. Detektyw Kubuś Puchatek zaprasza dzieci do zabawy :”Jak to się skończy?”.  

Dzieci proponują zakończenie sytuacji po kolei każde dziecko: 

wspinam się na meble, wsadzam do kontaktu gwoździa, bawię się na boisku szkolnym ostrym szkłem, 

wyglądam przez okno, bawię się zepsutą zabawką, bawię się lekami znalezionymi w lesie na wycieczce, 

huśtam się na krzesełku, trzymam nożyczki do góry, w trakcie drogi do lasku na wycieczkę wybiegam na 

jezdnię, oddalam się z nieznajomym który dał mi cukierka, bawię się z nieznajomym psem, bawię się 

kawałkiem szkła, bawię się kawałkiem druta, bawię się butelką szklaną,, skaczę z wysokiego krawężnika, 

jeżdżę szybko na rolkach. 
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„Macie dużo wiadomości na temat sytuacji niebezpiecznych dla was” -  mówi Detektyw Kubuś Puchatek - 

„wiecie że one mogą się źle skończyć mogą się skończyć wypadkiem”. 

 

5. Zabawa „Pierwsza pomoc”. Pięknie wymieniałyście sytuacje, które mogą skończyć się wypadkiem, a teraz 

sprawdzę czy wiecie co należy mieć w apteczce, by prawidłowo udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Dzieci rozpoznają rysunki przedmiotów: woda utleniona, bandaż, plaster. „Super, jesteście bardzo zdolni” -  

Detektyw Puchatek chwali dzieci. 

 

6. Detektyw Kubuś Puchatek zaprasza dzieci do zabawy dźwiękonaśladowczej „Syrena pogotowia” zmieniając 

natężenie głosu dzieci naśladują dźwięk karetki: eeoo, eeoo. 

 

7.Detektyw Kubuś Puchatek zaprasza dzieci do zabawy: „Jak należy się zachować w sytuacji gdy...? Która 

odpowiedź jest poprawna? 

Dzieci podnoszą lizaki jeżeli odpowiedź brzmi tak 

-koleżanka rozbije kolano na szkolnym boisku:  

a) zgłaszam pani co się stało, 

b) nic nie mówię, bo tak jest wygodnie, 

 

-Co zrobisz gdy zauważysz pożar? 

a) zadzwonię na numer 998 poproszę o pomoc, 

b) nie interesuje mnie to, to nie moja sprawa, 

 

- w parku zasłabła staruszka, co robisz?: 

a)wzywam pomoc, 

b)nic nie robię. 

 

8. Detektyw Kubuś Puchatek zaprasza dzieci do zabawy ”Jaki to numer? ”. 

Dzieci stają w kole, idą w rytm muzyki, stają przy kartkach z rysunkami: tabletki, węża strażackiego, lizaka 

policyjnego, numerami 999, 998, 997. Zadaniem dzieci jest prawidłowe połączenie obrazka z numerami 

pogotowia 999, straży 998, policji 997. 

 

9.Zabawa ruchowa” Rozsypane tabletki”. 

Nauczyciel staje pośrodku sali i wysypuje z pudełka żółte kółeczka – tabletki witaminy C. Dzielimy dzieci na 

zespoły. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze pozbieranie tabletek i włożenie do pudełek stojących na dywanie. 

Wygrywa drużyna, która nazbiera jak najwięcej kółek ( Kubuś Puchatek zwraca dzieciom uwagę, że nie należy 

zażywać samemu żadnych tabletek, nawet witamin). 
 

10. Detektyw Kubuś Puchatek chcąc sprawdzić czy dzieci umieją się zachować w sytuacji, gdy komuś leci 

krew z nosa zaprasza dzieci do zabawy „ Krwotok”. Dzieci w parach udzielają pomocy koledze, któremu z 

nosa leci krew. Dziecko siada na krzesełku, pochyla się do przodu, przyciska nos, parę chwil pozostaje w takiej 

pozycji, następnie podnosi się do góry i kolega kładzie mu zimny okład na nos. Detektyw chwali dzieci za 

umiejętności. 

 

11. Detektyw Kubuś Puchatek zaprasza dzieci do zabawy ruchowej „Uwaga pies”. Dzieci tańczą. Na przerwę 

muzyczną prezentują postawę obronną przed oszczekującym psem. „Super” - chwali dzieci gość. 
 

12.Zabawa”Poparzyłem się”. Detektyw sprawdza, czy dzieci wiedza co wtedy należy zrobić. Dzieci wkładają 

część ciała pod zimny strumień wody. 
 

13. Ćwiczenia relaksacyjne. Detektyw Kubuś Puchatek zaprasza dzieci do ćwiczeń relaksacyjnych przy 

muzyce.  

„Kubuś leży w łóżeczku i myśli sobie – czuję, jak moja lewa noga staje się ciężka, jest już bardzo ciężka. Jest 

już tak ciężka jak duży kamień na drodze. Jest już tak ciężka, że nie mogę jej podnieść. (....) Oddycham równo i 

spokojnie. Nóżki też są już leniwe. Najpierw prawa nóżka staje się ciężka, coraz cięższa. Jest już taka ciężka, 

że nie chce mi się nią ruszać. A teraz lewa nóżka zachowuje się tak samo. Jest bardzo ciężka. Czuję ciepło w 

rączkach i nóżkach. Ciepło jest w brzuszku. Całe ciało jest ciepłe jak w kąpieli.” 
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14. Ewaluacja zajęcia. Detektyw Kubuś Puchatek dziękuje wszystkim dzieciom za udział w zajęciu. Informuje 

że w wyniku przeprowadzonego śledztwa doszedł do wniosku że dzieci z klasy „0” zdały test na ratowników 

medycznych. Wręcza wszystkim dzieciom medale „Mały ratownik”. 

 
 

 

 

10.10. Zajęcia z bloku Bezpieczny świat i ja . 

 Temat: Zawsze bawię się bezpiecznie – jakich sytuacji i miejsc unikać, aby   

                       zachować zdrowie i życie. 

 
Cele operacyjne: 

Po zakończonych zajęciach dziecko: 

wymieni jakich zabaw należy wystrzegać się w domu, szczególnie pod nieobecność dorosłych 

wymieni w jakich miejscach poza domem nie należy się bawić 

wypowiada się rzeczowo na podany temat 

przewiduje skutki niewłaściwych zachowań własnych i innych osób 

słucha poleceń nauczyciela 

używa zabawek i innych przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem 

 

Metody:   pokaz, dialog, ćwiczenie, bank pomysłów 

Formy:  zbiorowa, zespołowa, indywidualna 

Środki dydaktyczne:   ilustracje przedstawiające różne sytuacje niebezpiecznych zabaw w domu i poza nim, 

duże kartki papieru, kredki, farby, pędzle, wycinanki, klej, nożyczki, zabawki 

Przebieg:    
1. Rozmowa z dziećmi o tym co robią najchętniej, w co bawią się najchętniej, jakimi zabawkami i w jaki 

sposób. 

Nauczyciel opowiada jak można bawić się np. lalką, samochodem, klockami, grą  planszową itp. – dzieci 

oceniają czy jest to zabawa zgodna z przeznaczeniem tych zabawek, czy nie, mówiąc TAK lub NIE.    

2. Nawiązanie do tego, że dzieci w domu nie tylko bawią się zabawkami. Są ciekawe świata i czasem 

robią rzeczy zagrażające ich zdrowiu, a nawet życiu. 

Zawieszenie ilustracji przedstawiających takie sytuacji w domu ( zabawa wodą i pozostawienie 

odkręconego kranu; zabawy prądem, gazem, ostrymi przedmiotami; wspinanie się po meblach; 

wychylanie się przez okno itp. ). 

Omówienie tych sytuacji, przewidywanie przez dzieci ich skutków. 

3.  Zabawy: Gumowa zabawka, pantomima – naśladowanie zabaw ( skoki na skakance, gra w piłkę, jazda 

na hulajnodze itp. ). 

Jak można bawić się na dworze – bank pomysłów. 

Czy dzieci mogą bawić się wszędzie tam gdzie chcą? W jakich miejscach? ( podwórka, place zabaw ) 

Czy mogą bawić się  bez opieki dorosłych? – wypowiedzi dzieci. 

Zawieszenie ilustracji przedstawiających miejsca niebezpieczne, nie nadające się do zabawy, a ze 

względu na ciekawość dzieci bardzo dla nich atrakcyjne ( place budowy, składy materiałów 

budowlanych, ruiny, złomowiska, tory kolejowe itp. ). 

4. Omówienie tych sytuacji, przewidywanie przez dzieci skutków zabaw w takich miejscach. 

Podział dzieci na 4 – osobowe zespoły, wykonanie prac plastycznych przestrzegających przed 

zabawami w niebezpiecznych miejscach lub przedmiotami zagrażającymi zdrowiu i życiu dzieci. 

Utworzenie wystawy dla rodziców. 
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11. PRZYKŁADOWE WIERSZE  I OPOWIADANIA POMOCNE W REALIZACJI 

PROGRAMU 
 

„NAJLEPSZY SAMOCHÓD” 

 (fragment) 

 

Kiedy przechodzisz przez ulicę, 

Pamiętaj, o wypadek łatwo! 

Na skrzyżowaniu wolną drogę 

Wskazuje ci zielone światło. 

Przez jednię nigdy nie przebiegaj, 

Choćbyś się nawet bardzo śpieszył. 

Poszukać musisz białych pasów- 

Tu właśnie przejście jest dla pieszych (…) 

                                      Igor Sikirycki 

 

 
NOWE ŁYŻWY ADAMA 

 
- Adam, Marek i Grześ to trzej przyjaciele. Chodzą razem do szkoły i zawsze razem się bawią.   

Niedawno Adam miał urodziny i dostał w prezencie nowe łyżwy. 

O takich właśnie marzył, czarne, błyszczące hokejówki. To dopiero będzie zabawa na lodowisku. Chłopcy 

codziennie wyjmują je z szafy, oglądają i snują opowieści o swoich wyczynach na lodowisku. Chociaż jest już 

zimno i mroźno, to lodowiska nie ma. 

Miało być na szkolnym boisku, ale pan dozorca, który miał się tym zająć, zachorował i trzeba jeszcze trochę 

poczekać. Adam, Grześ i Marek jednak bardzo się niecierpliwią, już chcieliby strzelać bramki w meczu 

hokejowym z innymi chłopcami. Muszą przecież gdzieś potrenować. Pewnego dnia Marek wpadł zadyszany do 

szkoły i zawołał do kolegów: 

- Wiem, wiem, gdzie możemy pojeździć na łyżwach. Przechodziłem wczoraj przez nasz park, a tam jest staw i 

ten staw jest już zamarznięty. Wiem, bo próbowałem ślizgać się przy brzegu. 

Chłopcy postanowili po lekcjach pójść nad ten staw. Adam wziął łyżwy i, nic nie mówiąc rodzicom, poszedł z 

kolegami do parku. Marek i Grześ jeszcze raz sprawdzili, czy woda jest zamarznięta, a Adam założył łyżwy, 

wziął rozpęd, wyjechał na środek stawu i nagle - trach -lód pękł i Adam wpadł do wody. Marek i Grześ, gdy to 

zobaczyli, przestraszyli się 

i zaczęli uciekać, ale po chwili wrócili, żeby ratować kolegę. Grześ 

przypomniał sobie, jak jego tata opowiadał, że w takiej sytuacji należy położyć się na lodzie i czołgać na 

brzuchu w kierunku przerębla. Tak też zrobił. Na szczęście woda w stawie parkowym była płytka i Adam sam 

już wydostawał się na powierzchnię. 

Mokry i bardzo ubłocony, bo staw był błotnisty, Adam wrócił do domu. Pewnie domyślacie się, co na to 

powiedzieli jego rodzice. W każdym razie łyżwy zostały schowane 

i zamknięte na klucz do czasu, aż na szkolnym boisku będzie prawdziwe lodowisko. 

Joanna Wasilewska 

 

 
 
 

LEKKOMYŚLNA ZABAWA 

 
Był piękny, słoneczny dzień. Karol wrócił wcześnie ze szkoły, odrobił lekcje i miał dużo wolnego czasu. 

- Może zagramy w piłkę - pomyślał. 

Wybiegł na podwórko i zagwizdał głośno. Z okna na drugim piętrze wyjrzał Marcin. 

- Zagramy mecz? - krzyknął Karol. 

- Jasne, że zagramy - odpowiedział Marcin - Musimy tylko zebrać naszą drużynę. 

Już do ciebie idę! 

Marcin w mgnieniu oka zjawił się na dole. Koledzy podali sobie ręce na powitanie i od razu zaczęli kopać 

piłkę.                                                                         28 



- Uważajcie trochę! - Oburzyła się jakaś kobieta, niosąca zakupy, kiedy kopnięta przez Karola piłka wpadła jej 

pod nogi. 

- Przepraszamy bardzo! - Zawołali chłopcy, ale nie zwrócili na to większej uwagi i dalej kopali piłkę do siebie. 

Piotr i Krzyś, koledzy Marcina i Karola, mieszkali na innym podwórku. Trzeba było wyjść na ulicę i przejść 

przez dwa skrzyżowania. Marcin i Karol myśleli już tylko o tym, jak będą strzelać gole do bramki. Na ulicy też 

cały czas kopali do siebie piłkę. Chodnik był prawie pusty, przechodniów niewielu, więc mieli dla siebie dużo 

miejsca. Odbijali piłkę coraz mocniej. 

- Teraz strzelę ci gola! - Zawołał Karol i z całej siły kopnął. Ale piłka nie trafiła do Marcina, tylko wypadła na 

jezdnię tuż pod koła jadącego samochodu. Kierowca mocno zahamował, samochód skręcił w bok i zderzył się z 

jadącą obok ciężarówką. 

Chłopcy usłyszeli pisk opon, brzęk tłukącego się szkła i krzyk przechodniów. Kiedy zobaczyli, co się stało, 

przestraszeni schowali się w pobliskiej bramie. Widzieli, jak nadjeżdża karetka pogotowia, policja i coraz 

bardziej się bali. 

- Co się tam stało? Może ktoś jest ranny? 

Karol chciał uciekać do domu. 

- Biegniemy, przecież nikt nie wie, że to nasza piłka. 

- Nikt nie wie? - Marcin popatrzył na Karola z wyrzutem. - A my? 

Karol zaczerwienił się i nagle podjął decyzję. 

- Pójdziemy i powiemy, że to nasza piłka, że to przez naszą piłkę wydarzył się wypadek. 

Karol i Marcin podeszli do grupy ludzi stojącej przy stłuczonym samochodzie i z wielką ulgą dowiedzieli się, 

że nikt nie został ranny. Podeszli do policjanta, który trzymał w ręku ich piłkę, i cicho powiedzieli: 

 - Proszę pana, to jest nasza piłka, to my wykopaliśmy ją na jezdnię. 

 Joanna Wasilewska 

 

 

 

 

WAKACYJNE RADY 

 

Głowa nie jest od parady 

i służyć ci musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj, 

kiedy słońce pali. 

Płynie w rzece woda, 

Chłodna, bystra, czysta                                                    

Tylko przy dorosłych 

Z kąpieli korzystaj! 

Jagody nieznane 

gdy zobaczysz w borze, 

nie zrywaj! Nie zjadaj, 

bo zatruć się możesz. 

Urządzamy grzybobranie. 

Jaka rada stąd wynika? 

Gdy jakie oś grzyba nie znasz, 

nie wkładaj go do koszyka. 

Biegać boso - przyjemnie 

ale ważna rada: 

Idąc na wycieczkę 

dobre buty wkładaj! 

Gdy w polu, w lesie czy za domem 

wykopiesz jakiś dziwny przedmiot 

                                       zardzewiały, 

 nie dotykaj go! 

Daj znać dorosłym! 

Śmierć niosą groźne niewypały! 
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ŚWIATŁA NA SKRZYŻOWANIU 

 
Niech każdy stanie 

 przed skrzyżowaniem. 

Palą się światła… 

Popatrzmy na nie ! 

 
Światło zielone, 

jak młode listki, 

na drugą 

zaprasza wszystkich. 

 
A światło żółte 

jak liść jesieni, 

ostrzega – spiesz się, 

bo ruch się zmieni 

 
Światło czerwone 

jak mak i ogień – 

wszystkim przechodniom 

zamyka drogę! 

 
Wincenty Faber 

 
 
 
 
 

„ O PRZECHODZENIU PRZEZ ULICĘ” 

 

 

Zanim ulicę przekroczysz, otwórz szeroko oczy 

                                                   Bo to bardzo ważna jest rzecz, by się na baczności wciąż mieć 

                             Najpierw w lewo, w prawo potem, jeszcze w lewo spójrz z powrotem 

            Jeśli droga jest wolna już- swe kroki pewnie skieruj w przód. 

 
           Sprawa jest o tyle łatwa, jeśli są na przejściu światła 

        Czy przechodzić informują 

    Gdy zielone sygnał dało- wnet przed siebie ruszaj śmiało, 

 Lecz czerwone daje znać, że nadal w miejscu musisz stać. 

 

 

„ZNAK DROGOWY” 

 

Stoi na drodze na jednej nodze 

Kolorowym wzrokiem ruchem kieruje: 

Jednych przepuszcza, 

Innych zatrzymuje 

 
 
„ ZEBRA” 

 

Czarno biała 

w paski cała 

zamiast biegać po Afryce 

przejść pomaga przez ulicę                                              30 



„SAMOCHÓD STRAŻACKI” 

               

                                                              Kiedy wybuchnie wielki pożar 

  Oddział strażacki pędzi chwackich    

Dla nich najlepszy na bezdrożach 

                                                             Jest niezawodny samochód strażacki 

 
 
                                      „ BURZA” 
                                              

  

                    Kiedy błyska, kiedy ulewa 

                  Kiedy wicher łamie drzewa 

                  To już znak, że idzie duża 

                 Wielka groźna straszna burza 

 

 
 
                                 „WIATR” 

 

 
                Huczy, świszcze, leci w pole 

              Czyni w koło swe swawole 

               Zrywa ludziom kapelusze 

              I wykręca parasole 

 
 

 

„ KARETKA POGOTOWIA” 

 

 
Kiedy nagle ktoś zachoruje 

Może by nigdy nie wyzdrowiał 

Gdyby go nie wziął do szpitala 

Lekarz z karetki pogotowia                                                    

 
 

                                         Dzieci zwierzęta uwielbiają 
                                                i zawsze o nich pamiętają 

                                                Nawet przechodząc przez ulicę 

                                                szukają zebry czy uwierzycie? 

 
* 

                                         Każdy do rysowania skory, 
                                                wie, jak ważne są kolory. 

                                               Czerwony, żółty i zielony 

 
* 

Błyszczeć bardzo lubi Janek, 

Wśród kolegów , koleżanek 

Lecz nie czeka na oklaski 

Przypinając swe odblaski. 
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Po zimie zawsze przychodzi wiosna 

Bardzo głęboko pod ziemią, tam, gdzie nie może dotrzeć człowiek, znajduje się przepiękna 

kraina zwana Kwiatolandią. Nazwa ta pochodzi od wspaniałego pomnika przypominającego storczyk. Obok 

rzeźby widnieje srebrzysta fontanna, z której wypływa pachnąca różami różowa woda. Dookoła nich zaś 

ustawione są maleńkie, czerwone ławeczki. Codziennie w południe mieszkańcy zbierają się w centrum, by 

odpocząć, porozmawiać, spotkać się z przyjaciółmi oraz przyjemnie spędzić czas. Wśród nich panuje radosna 

atmosfera i harmonia, ponieważ wszyscy są dla siebie braćmi, nie wiedzą, czym jest kłótnia bądź konflikt. 

Kwiatolandię zamieszkują pieseczki, koteczki, tygryski i wiele innych zwierzątek. 

  Pod nr. 14 rezyduje pięcioosobowa rodzinka śliczniutkich, mięciutkich koteczków: mama, tata, 

dziadek, babcia oraz synek o imieniu Ciciorz. Nie ulega wątpliwością, iż są ogromnie szczęśliwi. Zawsze 

wstają wczesnym rankiem, jedzą pyszne śniadanko, po czym rozchodzą się do swych zajęć (szkoły, pracy, 

sprzątania). Po powrocie, o godzinie 12:00, udają się do parku storczykowego, by znów usiąść wokół 

ukochanych znajomych. 

 Pewnego dnia jednak wszystko się zmieniło, niestety – na gorsze. Otóż Ciciorz jak zwykle wracał 

uśmiechnięty ze szkoły. Maszerował szybko, bowiem pragnął podzielić się wspaniałą wiadomością, że dostał 

szóstkę z botaniki. Gdy wszedł do mieszkanka, zastał mamę płaczącą w kuchni, tatę kroczącego ze smutną 

miną po werandzie oraz dziadka zatopionego w starym fotelu, ze łzami w oczach. Jedno, co go naprawdę 

mocno zdziwiło, to brak babci. Przerażony przebiegł wzrokiem po pokoju, w którym zapadła głucha cisza, 

przerywana co chwilę brzęczeniem muszki. „Wróciłem już!” – podskoczył koteczek. Nikt jednak nie udzielił 

mu żadnej odpowiedzi spróbował więc ponownie. „Gdzie jest babcia? Czy poszła do warzywniaka?” – zapytał 

wystraszony. W tym momencie podszedł do niego tata, objął go mocno i z trudem wydusił: 

- Babcia miała już dużo lat, była zmęczona i dlatego Bóg wziął ją do siebie. 

- To znaczy, że jutro do nas wróci i znów ugotuje pyszny obiadek? 

- Niezupełnie, ona jest już w innej krainie, Niebolandii, odeszła z tego świata, umarła... – odpowiedział kocur, 

po czym wrócił na ganek. 

Malutki Ciciorz nie zrozumiał słów rodzica, nigdy bowiem nie słyszał czegoś podobnego. Mimo to 

jednak strasznie się przejął. Popatrzył na zegar, który wskazywał za kwadrans południe. 

- Mamusiu! Tatusiu! Ubierajcie się, zaraz wychodzimy do parku! 

- Dzisiaj synku to niemożliwe. Idź, pobaw się z kolegami, zrozum nas – poprosiła mama. 

Kotek poczuł się dziwnie, niepewnie i tak samotnie. Nie zastanawiał się więc zbyt długo, tylko 

szybciutko pobiegł prosto przed siebie żółciutkimi alejami. Następnie usiadł na ławeczce nr 14 i płakał. Nagle 

jednak coś zaczęło się dziać z pomnikiem. Zwykle szary, począł przybierać zielony kolor na łodyżkę i listki 

oraz fioletowy na kielich. W mgnieniu oka stał się żywy, spojrzał spokojnie na wystraszonego Ciciorza, po 

czym zasiadł obok niego. 

- Nie bój się mnie. Jestem tutaj, aby ci pomóc. Mam na imię Pufuś. Dlaczego jesteś taki smutny? – powiedziała 

roślinka. 

- Moja babcia umarła, a ja nawet nie wiem, co to znaczy i dlaczego właśnie ona – rzekł, łkając. 

- Znajdziemy jakieś rozwiązanie, nie martw się, będzie dobrze. 

Storczyk po chwili zastanowienia wydobył z siebie mnóstwo złotego, aromatycznego pyłu, który ogarnął całą 

krainę i nastała wiosna. Nierozwinięte pąki roślin budziły się do życia, ptaszki wzlatywały na drzewa, by 

wyśpiewać swoje arie, trawa stawała się zielona, kreciki wychylały łebki z norek. „Popatrz, Cicorzu! To jest 

wiosna – dzieciństwo, a zarazem jedna z najpiękniejszych pór roku. Każdy jest tutaj mały, bezbronny jak 

przyroda dookoła nas. Dopiero się rozwijamy, przygotowujemy do dalszej egzystencji” – tłumaczył Pufuś. 

Później znowu kwiatuszek otoczył miasteczko cukierkowym zapachem, po czym nastały wakacje. Pełne 

złocistego zboża, cieplutkiego powietrza, upałów oraz pracowitych pszczółek. „Lato można porównać do 

okresu młodzieńczego. Słońce na nieboskłonie świeci wtenczas najmocniej, rozsiewa wokoło najjaśniejszy 

blask. Tak też jest z nami, kiedy liczymy sobie naście lat, stajemy się energiczni, chętni do działania, pewni, 

optymistyczni” – rzekł storczyk. Ciciorz ze zdumieniem patrzył na kolegę, który ponownie powtórzył rytuał i 

nastał trzeci sezon. Owoce dojrzewały na gałązkach drzewek, wiewiórki ochoczo zbierały zapasy orzeszków, 

ptaszki powoli opuszczały swe gniazdka. „Spójrz, z jesienią jest jak z dorosłymi. Dojrzali, zbierają plon swych 

wcześniejszych prac, podobnie do jabłoni wydającej na świat swe malutkie dzieci, jabłuszka. Ustatkowani, 

32 

spokojni, panują nad wieloma emocjami, samodzielnie podejmują decyzje, bowiem już wcześniej zostali do 



tego przygotowani” – oznajmił Pufuś i ponownie przystąpił do obrzędu zmieniania pór roku. „To jest zima!” – 

odgadnął koteczek. Było bardzo mroźno, chłód doskwierał wszelakim organizmom, biały puch otoczył ziemię i 

nadał jej wyjątkowy wygląd. Natura pogrążona we śnie nie zwracała jednak na to uwagi. „Ostatnia pora roku 

przypomina staruszków. Schorowani, zmęczeni, kończą swój żywot tak jak zima, ponieważ przecież po niej 

znów nadchodzi wiosna, która topi śnieg, roztacza swój blask. Zwierzątka więc odchodzą tak jak ona i jest to 

naturalna kolej rzeczy. Nikt nie może tego zmienić, tak po prostu już jest” – zakończył Pufu i znowu stał się 

szarym pomnikiem. 

Po tej rozmowie Ciciorz nareszcie zrozumiał, dlaczego rodzice i dziadek są tak bardzo smutni. Pogodził 

się także z odejściem babci. Było już dość późno, więc Ciciorz postanowił wrócić do domu. „Gdzie ty byłeś 

tyle czasu, syneczku?” – spytała mama. „Rozmawiałem z przyjacielem i dzięki niemu was zrozumiałem” – 

odparł. 

Następnego dnia o godzinie 12:00 rodzinka koteczków usiadła na ławeczce nr 14 przy srebrzystej fontannie. 

Zachwycali się krajobrazami, pili różowiutką wodę. Marmurowy storczyk spoglądał ze spokojem na 

drobniutkiego kolegę, któremu niezmiernie pomógł. Ciciorz już nigdy nie bał się śmierci, ponieważ po zimie 

zawsze przychodzi wiosna. 

 

 

Justyna Rozmus, Olimpia Starzycka 

 

 
 

Musisz jednak być silny, poradzimy sobie... 

Dawno, dawno temu, w odległej krainie zwanej Zadar, gdzie drzewa sięgają chmur, a z nieba 

zamiast deszczu pada oranżada, mieszkały dwie rywalizujące od wielu już lat grupy zajęcy i wiewiórek. 

Zajęczaki – stróże prawa leśnego, z oficerem Franiem I na czele, usiłowały poskromić oraz ukarać członków 

ekipy Chip & Dail za nielegalne rozprowadzanie grzybków halucynków. 

Owa grupa czyniła wielkie spustoszenie wśród mieszkańców pięknego lasu. Zakładała ogromne 

plantacje, których powstanie nie mogło objeść się bez wycinki landrynkowych drzew oraz karmelkowych 

krzewów, które były symbolem Zadaru. W centralnej części krainy znajdowała się olbrzymia góra, posiadająca 

liczne jaskinie. To właśnie w ich zagłębieniach miały miejsce zebrania złoczyńców – wiewiórek. Przywódcą 

handlarzy mianowany został Józio, powszechnie znany jako Ogór. Zaplanował on spisek przeciwko Franiowi, 

ponieważ zdawał on się przeszkodą dla dalszego rozwoju „firmy”. Obrońcy prawa w mniemaniu Chipaków 

wtrącali nos w nie swoje sprawy, gdyż oni sami uważali się za poczciwych i zwykłych biznesmenów, dbających 

o własny interes. Dlatego więc postanowili zrealizować wcześniej uknuty plan. 

Późnym wieczorem, kiedy oficer wracał z ciężkiej i męczącej służby do domu, zatrzymał się na chwilę przy 

automacie ze świeżymi oraz chrupiącymi marchewkami. Przypadkiem stanął na wystającym korzeniu drzewa. 

Tym sposobem wpadł w pułapkę zastawionej przez wredne wiewiórki. Franio spadał, spadał i spadał coraz to 

niżej. Opadanie w dół zdawało się nie mieć końca, gdy nagle poczuł ciepły, przyjemny podmuch powietrza. 

Zaczęła go niesamowicie boleć głowa i stracił przytomność. Po przebudzeniu znalazł się w ciemnym, 

pachnącym mdłym zapachem kadzideł pomieszczeniu. Nie widział wyraźnie. Przedmioty miały nieokreślone 

kształty, a jemu samemu pobyt w tym miejscu wydawał się śmieszny i zabawny. Nagle odezwał się cichy i 

przyjazny głos: 

- Witam pana oficera! 

- Yyy... gdzie ja jestem – odpowiedział drżącym głosem. 

Nieznana postać oznajmiła: 

- Józio Ogórek, mówi ci to coś?? 

- Ach tak, oczywiście – roześmiał się. – Co mi podaliście? Jakoś mi tak lekko, nigdy się tak nie czułem... 

Podoba mi się to – jeszcze głośniej zaczął się śmiać. 
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- Widzę, iż gaz zaczął działać – potarł ręce rywal. – Może pozostaniesz z nami? Pomożesz nam w uprawie 

roślin, w zamian za to będziemy ci dawać tego cudownego gazu – zaproponował. 



Franio zamyślił się i odpowiedział: 

- Propozycja całkiem, całkiem... Dobrze, zgadzam się. 

- Jednak pamiętaj, nie możesz mnie zdradzić. W przeciwnym razie doznasz tego, co nazywają gniewem 

Ogóra!! – zagroził. 

Od tego czasu nasz bohater pracował po 14 godzin dziennie. Był zmęczony, ale nie rezygnował. 

Każdego popołudnia otrzymywał nagrodę (uwielbiał to). Pewnego dnia nawdychał się tak dużo 

halucynogennego pyłu, że następnego nie mógł pracować. Józio był bezwzględny, wyrzucił go. Powiedział, iż 

wyczerpał swoją szansę i nie chce go więcej widzieć. Pod tak dużym wpływem narkotyku Franio nie był w 

stanie iść. Padł przy pobliskim cukierkowym drzewie i zasnął. 

Obudził się następnego poranka. Przetarł oczy, rozglądnął się na wszystkie strony, jednak nie mógł 

przypomnieć sobie, gdzie się znajduje. Wpadł w panikę i począł rozpaczliwie krążyć po okolicy, co niestety nie 

przyniosło rezultatu. Zrezygnowany usiadł na polanie i wyciągnął z kieszeni swoją błyszczącą odznakę. Ileż 

wspaniałych wspomnień wróciło. Wszystkie niebezpieczne akcje, którymi tak dzielnie dowodził, jego wszyscy 

przyjaciele... Teraz dopiero zrozumiał, co stracił. Nagle zza krzewów wyłonił się Szaraczek. 

- Oficerze, oficerze !!! – krzyczał zdyszany. 

- Przyjacielu !!! – wybuchnął Franio. 

Oboje przywitali się bardzo wylewnie. Zajączek wiedział jednak od wcześniej spotkanych wścibskich 

wiewiórek, że jego przywódca jest w bardzo ciężkim stanie. 

- Nie martw się, wszyscy z ochotą ci pomożemy, aby wszystko wróciło do normy – zapewnił Szaraczek. 

- Ale wiesz, że to nie będzie łatwe .... – nieśmiało odparł Franio. 

- Tak, jestem tego świadomy. Musisz jednak być silny, poradzimy sobie. 

- Dziękuję. Z całego serca... 

Obaj wstali i ruszyli w kierunku komisariatu. Kiedy dotarli na miejsce, wszystkie Zajęczaki bardzo 

serdecznie przywitały przyjaciela. Zaczęła się wielka uczta i zabawa z okazji powrotu Frania. 

  Po upływie kilku miesięcy nasz bohater czuł się już o wiele lepiej. Swoje zdrowie i lepsze 

samopoczucie zawdzięczał wszystkim zajączkom oraz swojej silnej woli. Przekonał się na własnej skórze, iż 

zabawa z narkotykami nie prowadzi do niczego dobrego. Natomiast całą ekipę Chip & Dail spotkała sroga kara 

za nielegalne handlowanie środkami odurzającymi oraz za porwanie i otumanienie oficera, dzięki czemu na 

pewno do końca życia będą pamiętać o konsekwencjach swych uczynków. Wiewiórki zostały bowiem skazane 

na 10 lat ciężkich prac w kamieniołomach, a wszyscy mieszkańcy Zadaru żyli długo i szczęśliwi. 
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Katarzyna Bator, Łucja Miodek 

Opowieść z Krainy Dwóch Mrowisk 



Działo się to dawnymi czasy, których nikt już nie pamięta, w leśnej Krainie Dwóch Mrowisk. 

Żyły tam dwa mrówcze rody. Od wielu pokoleń między nimi panowała niezgoda. Serca tych małych istotek 

przepełnione były niechęcią do innych. Na szczęście, po wielu latach kłótni i wojen przyszła na świat mrówka 

o imieniu Ari… 

  Z dawien dawna czarne i czerwone owady wywyższały swój gatunek, pogardzając drugim. Tak 

zaślepione nienawiścią, na przestrzeni lat zapomniały, co to spokój i harmonia. Zdarzył się jednak wyjątek – 

był nim Ari. Nigdy nie brał udziału w grach swoich rówieśników. Zawsze trzymał się z boku. Koledzy 

wyśmiewali jego delikatność i wrażliwość, ponieważ zamiast uczestniczyć w bijatykach drewnianymi 

mieczami, wolał podziwiać piękno natury, oglądać wschody i zachody słońca. Jego ulubionym zakątkiem 

rozważań i przemyśleń było niewielkie wzgórze za lasem. Rosły tam rozmaite rośliny, których zapachy 

mieszały się i tworzyły jeden niepowtarzalny aromat. A rozłożyste płatki niektórych z nich dawały przyjemny 

cień w upalne dni. Smak soczystych owoców był jedyny w swoim rodzaju. Nektar kwiatów swą wyjątkową 

słodyczą zwabiał owady nawet z dalekich stron. 

  Pewnego razu Ari wybrał się do tego wspaniałego miejsca. Ku jego zdziwieniu, ktoś już tam był. Pod 

gałązką wonnej marzymięty siedziała sędziwa mrówka. Młodzieniec podszedł do niej i powiedział, patrząc na 

wojska po lewej stronie wzgórza: 

- Nigdy nie wiedziałem, o co tak naprawdę one walczą. 

- Kiedyś, gdy byłam jeszcze młoda i pełna życia, walczyłam o pokój i sprawiedliwość. Niestety, nie miałam 

szans. Byłam bezradna – rzekła. – Popatrz na prawy stok wzgórza. 

Ari spoglądając we wskazanym kierunku, ujrzał beztrosko latające motyle oraz wiele innych 

szczęśliwych zwierząt, które żyły ze sobą w zgodzie. 

- Spójrz, jak te światy po obu stronach pagórka różnią się od siebie – odezwała się staruszka. – Nasza kraina też 

kiedyś była tak piękna. Lecz władczynie obu królestw zniszczyły ją, kłócąc się o błahostki. 

Nastało krótkie milczenie. Po kilku chwilach znów się odezwała: 

- Mój czas już minął. Teraz twoja kolej na ratowanie naszego świata. 

- Kim ty właściwie jesteś? – zapytał zaciekawiony Ari. 

- To ja, znienawidzona siostra królowej Czerwonych Mrówek. Gdy chciałam przywrócić pokój w kraju, 

zostałam uznana za zdrajczynię. Chcąc czynić dobro, stałam się niebezpieczna dla władczyni. Teraz mieszkam 

sama, w małym mrowisku na uboczu. Nikt już nie rozpoznaje we mnie dawnej damy dworu. 

- Spróbuję pogodzić dwa rody – odrzekł młodzieniec i odszedł w swoją stronę. 

  Zatroskany Ari pierwsze swoje kroki świadomie skierował do królowej Czarnych Mrówek. W jego 

głowie zrodził się podstępny plan. Miał zamiar przyprowadzić obie władczynie na wzgórze. 

Długo musiał prosić tę ważną osobistość, by zgodziła się wyruszyć razem z nim następnego dnia. W końcu 

udało się. Teraz czekało go trudniejsze zadanie – przedarcie się do zamku „wroga” i rozmowa z panującą nad 

Czerwonymi. Idąc drogą w kierunku królestwa, napotkał znajomą staruszkę. Kiedy zapoznał ją ze swoim 

planem, zaproponowała, że to ona złoży wizytę swojej siostrze. Teraz pozostało mu tylko czekać na dalszy 

rozwój wydarzeń. 

  Następnego dnia Ari pojawił się na wzgórzu razem ze swoją królową. Sióstr jeszcze nie było. Cierpliwe 

mrówki czekały dość długo. Wreszcie na horyzoncie zarysowały się sylwetki oczekiwanych postaci. Gdy 

odległość znacznie się zmniejszyła, królowe spojrzały na siebie gniewnym wzrokiem. 

- Co to wszystko ma znaczyć?! – spytała jedna z władczyń. 

- Zdrajco! Jak mogłeś mnie tak oszukać? – wykrzyknęła druga. 

Słysząc te przepełnione nienawiścią słowa, Ari jeszcze bardziej umocnił się w przekonaniu, iż musi 

osiągnąć swój cel. 

- Czy widzicie tę ogromną przepaść pomiędzy jedną a drugą stroną wzgórza? – zapytał. – Tak bardzo różnią się 

od siebie… Przez tyle lat nie umiałyście powstrzymać walk ani zapomnieć o dawnych urazach. Przez to całe 

królestwo uzależniło się od oglądania i czynienia zła. Nawet małym mrówkom odebrano prawo do 
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beztroskiego dzieciństwa. Zawsze znały świat od tej najgorszej strony. Przyprowadziłem was tutaj, abyście 

zrozumiały, że można inaczej żyć. 

- Dosyć! – przerwała królowa Czerwonych. – Nie zamierzam tego słuchać! Wracam do mrowiska. 

I tak mrówki rozeszły się każda w swoją stronę. Władczynie nie zmrużyły jednak oka przez całą noc. 



Nazajutrz królowa Czarnych wróciła w miejsce wczorajszej rozmowy. Jeszcze raz popatrzyła na krainę pełną 

szczęścia. Powoli zaczynała rozumieć swój błąd. Po kilku chwilach zorientowała się, iż nie jest sama. Obok 

stała jej zacięta rywalka. Przez pewien czas patrzyły na siebie bez słowa. W końcu jedna z nich powiedziała: 

- Ten młodzieniec miał rację – po czym podały sobie dłonie. 

  Następnego dnia, po wielkich przygotowaniach, na wzgórzu odbyła się huczna uroczystość pogodzenia 

dwóch rodów. Na oczach wszystkich obywateli, władczynie uścisnęły się w geście przyjaźni, a następnie 

podpisały pakt pokojowy. Chciały w ten sposób uchronić przyszłe pokolenia od okrutnych wojen. 

Nasz młody bohater został odznaczony specjalnym orderem dla zasłużonych. Od tej chwili był 

podziwiany i szanowany przez innych. Wszystkie mrówki codziennie, zamiast iść na pole walki, oglądały 

wschody i zachody słońca. Odtąd wiedziały, że wojna i przemoc nie są dobrymi sposobami na rozwiązanie 

konfliktów. 

 

 

 

Sławomir Maciejowski 

Wróbelek i Przyjaciele... 

Dawno temu, w czasie, kiedy zwierzęta były ludźmi, a dzień nie miał swojego końca, za 

siedmioma górami, za siedmioma rzekami mieścił się las. Było to miejsce, w którym mieszkały wszystkie 

zwierzaki... 

Pewnego dnia, tuż przed kolacją, wróbel pofrunął do sikorki, aby wspólnie się pobawić. Właśnie ta 

wizyta była początkiem problemów ptaka. Kiedy doleciał na miejsce, niebo zaczęło pokrywać się 

ciemnoniebieską barwą. Wróbel przeczuwał niebezpieczeństwo, a w dodatku ojciec ostrzegał, aby szybko 

wracał do domu, ponieważ dziś zapowiadany jest silny wiatr oraz deszcz. Zatem wróbel poszedł się pożegnać z 

koleżanką, kiedy właśnie zaczął padać deszcz. Przestraszony pogodą postanowił zostać u sikorki, aby 

przeczekać zawieruchę. 

Było późno, kiedy wróbel poleciał do swojego domu. Ucieszony po swojej wizycie dolatywał na 

miejsce, gdy spostrzegł, że drzewo, na którym znajdował się jego domek, jest przewrócone, a budka 

roztrzaskana na drobne kawałki. Wróbel, zobaczywszy, że stracił dom, usiadł na ściółce i zaczął płakać. 

Niedaleko właśnie przechodzili wiewiórka i kret. Usłyszawszy donośny płacz, udali się w tym kierunku. Gdy 

znaleźli się na miejscu, spytali wróbelka, dlaczego płacze. Na to wróbel oświadczył, że nie ma po co żyć, 

ponieważ stracił dom i nie ma gdzie mieszkać. Widząc to wszystko, wiewiórka i kret oświadczyli, że pomogą 

wróblowi w odbudowie domu. Niestety, domu nie dało się odbudować, bo wiatr doszczętnie go zniszczył. Kret 

stwierdził, że trzeba się udać do mądrej sowy, aby poradzić się, co w tej sytuacji zrobić. Wiewiórka postanowiła 

tak zrobić i szybkim susem HOP-HOP-HOP znikła w gąszczu lasu. 

W tym samym czasie kret postanowił zaprowadzić wróbelka do wrony, aby na czas rozwiązania problemu 

zamieszkał z nią. Kiedy doszli na miejsce, kret zapoznał ptactwo ze sobą, a następnie opowiedział wszystko 

starej wronie. Potem zjedli wspólnie kolację, a kret udał się na wyznaczone miejsce, aby spotkać się z 

wiewiórką u sowy. Kiedy dotarł na miejsce, zastał tylko ptaka i pełen zdziwienia dowiedział się, że jego 

towarzyszka ustaliła już wszystko. Kret pożegnał się szybko z nauczycielką, a następnie udał się po wiewiórkę. 

Gdy znalazł się na miejscu, wiewiórka oświadczyła, że wybudują nowy dom wróblowi. Następnie we dwoje 

udali się na miejsce ruin domu wróbla, aby opracować plan. 

Na początku postanowili zebrać gałęzie po wichurze w jedno miejsce. Według polecenia sowy miały one być 

materiałem na nowy dom ptaka. Zwierzęta wzięły się do pracy i po chwili gałęzie były ułożone na kupce pod 

sosną. Kiedy porządek zapanował na ściółce, kret udał się po wróbelka, aby wybrał sobie drzewo, na którym 

chce mieszkać. Dotarłszy na miejsce, wróbel był bardzo ucieszony, nie widział już bowiem poprzewracanych 
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gałęzi, krzaków. Wybrał brzozę, wysoką na sto susów wiewiórki. Kiedy wszystko było gotowe, kret udał się po 

swoje narzędzia, a wróbel poleciał po gwoździe do zająca. Wszyscy spotkali się na miejscu z narzędziami. Kret 

zbudował drabinę, po czym zaczęto budować dom. Na początku kret pozbijał deski gwoździami, aby zrobić 

podłogę do domku. Następnie wiewiórka wyskoczyła na drzewo i zaczęła podawać gwoździe. Po chwili już 

można było dostrzec szkic budki. Teraz trzeba było poznosić na drzewo gałęzie i pokryć dach domu, co 

wykonał wróbel. Gdy już wszystko było gotowe, kret zarządził, aby zejść na ziemię. Po skończonej pracy 

wróbel serdecznie podziękował pomocnikom, a w zamian zaprosił ich na ucztę z okazji wybudowania nowego 



domu, a sam szybko poleciał do starej sikorki po miód. 

Był już wieczór, kiedy rozpalono ognisko w lesie. Wróbel zaczął ucztę od wzniesienia toastu za zdrowie swoich 

przyjaciół. 

„ Cukierki”. 

Czarodziej Sopuch zasiadł zadowolony w swoim ulubionym fotelu wymoszczonym skórami jadowitych żmij 

No, nareszcie się udało!― zachichotał.― Moje cukiereczki w paseczki pójdą w świat już jutro. 

Patrzył na wielką szklaną michę wypełnioną malutkimi kolorowymi kuleczkami. To był jego słodziutki i 

podstępny wynalazek. 

Czarodziej Sopuch był podstępnym i złym człowiekiem. Wiele lat strawił na poszukiwaniach substancji, która 

zamieniałaby ludzi w bezmyślnych, posłusznych niewolników. I oto tego wieczora owoc jego kilkuletniej pracy 

leżał przed nim gotowy 

Następnego ranka czarodziej ubrał się w elegancki garnitur, białą koszulę i krawat. 

W parę godzin później można było zobaczyć eleganckiego, lekko uśmiechniętego pana z laseczką, który szedł 

wolniutko wzdłuż siatki szkolnego boiska. W siatce tej była dziura i właśnie w tej chwili gramolił się przez nią 

jakiś mały, zapłakany chłopiec. 

Czy mogę ci w czymś pomóc?― spytał uprzejmie elegancki pan. Chłopiec zerknął na niego spod czarnej, 

rozczochranej grzywki. Wierzchem dłoni otarł łzy. 

Nie― burknął. 

Widzę, że ktoś cię skrzywdził― nieznajomy pan nie zrażał się nieprzyjemnym tonem chłopca. 

Nie chcą się ze mną bawić...― szepnął w końcu mały zawsze mnie przeganiają. 

Och, jacy nieprzyjemni koledzy― w głosie nieznajomego mężczyzny zabrzmiało współczucie.― Nie płacz, 

chłopcze, może wkrótce twój los się odmieni... A na razie poczęstuj się, te cukierki na pewno poprawią ci 

humor. 

Elegancki pan wyciągnął piękne srebrne pudełeczko i otworzył je. W środku zagrzechotały zachęcająco 

kolorowe cukierki. Chłopiec wziął od razu kilka. Miały dziwny smak. Czarodziej Sopuch uważnie patrzył na 

chłopaka. Wszystko było tak, jak przewidział. Dzieciak znieruchomiał, jego oczy stały się szkliste, wzrok 

nieobecny 

Czy―mo― gę― do― stać―je― szcze―jed― ne― go― cu― kier― ka?― zapytał w tym momencie 

chłopiec. 

Potem, potem!― zaśmiał się paskudnie czarodziej.― Teraz pójdziesz do mojego zamku i będziesz mi służył! A 

w nagrodę czasem dostaniesz jednego małego cukiereczka hihihi... 

Tym sposobem czarodziej Sopuch zdobył sobie pierwszego niewolnika. A potem następnego i następnego. (...) 

Na ludzi z całej okolicy padł strach. Ktoś porwał ich dzieci. A robił to tak podstępnie, że nie udało się go 

wykryć 

Pan Roman, stary woźny, przysiągł sobie, że złapie tego łobuza, co uprowadza dzieciaki. Zauważył, że znikają 

te najbiedniejsze, najbardziej osamotnione .Te, które często widywał chlipiące w kącie, bo koledzy odpędzili 

(...)„ bo w domu czeka awantura 

Pewnego dnia, zamiatając piasek z wejściowych schodów, usłyszał nagle odgłosy kłótni. 

-W ogóle nie umiesz skakać!― krzyczała jakaś dziewczynka. Idź do domu, 

niezdaro! 

Pan Roman spojrzał w tamtą stronę. No tak, znowu odpędzają tę małą Halinkę. Pokręcił głową. Jakie te 

dzieciaki potrafią być okrutne 

W tym momencie kątem oka dostrzegł, że do odchodzącej ze spuszczoną głową Halinki zbliża się jakiś 

elegancki pan. Zaraz... zaraz..., pan Roman zmarszczył brwi, już go tu kiedyś widział... Czy nie kręcił się koło 

boiska tego dnia, gdy zniknął Tomek Mleczański? A potem, czy nie rozmawiał z rudą Anetką na chodniku pod 

szkołą...? I ona też zniknęła... 
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Woźny ścisnął w dłoni trzonek miotły i popędził w kierunku Halinki i nieznajomego mężczyzny, Już ich 

dopadł, już chciał eleganckiego pana chwycić za kołnierz, gdy ten nagle znikł. 

- Porządni ludzie tak nie znikają― szepnął do siebie pan Roman.― Czego od ciebie chciał ten gagatek?― 

zwrócił się teraz do dziewczynki 

Był miły chlipnęła Halinka pocieszał mnie. Chciał mnie poczęstować cukierkami... 

Ani mi się waż coś od niego brać!― huknął pan Roman. 

Czy wiesz, kto to był?― spytał poważnie. Nie wiesz. Aja wiem. To był porywacz. Czarodziej Sopuch nie mógł 



się już ludziom pokazywać w dotychczasowym przebraniu. W domach, szkołach, na ulicach i w sklepach 

wisiały opisy groźnego porywacza. Nauczyciele opowiadali o nim dzieciom .(...) 

Szczur Podstępek pogryzał bez pośpiechu kawał spleśniałego sera i popatrywał na chodzącego wielkimi 

krokami czarodzieja. 

Hihihi― szczur wystawił ostre zęby w złośliwym uśmiechu.― (...) Chodzisz i chodzisz mój Sopuszku. Myślisz 

i myślisz, a to takie proste! 

o co ci chodzi ?!― warknął czarodziej. 

A o to, o to, mój czarodziejuńku, że z cukiereczkami, hihihi... możesz posłać któregoś z tych dzieciaków, co się 

tu snują po zamku. 

Sopuch aż przystanął 

Podstępku! Jesteś genialny!― zawołał. 

Wiem― powiedział szczur i z satysfakcją zagłębił zęby w śmierdzącym serze. 

Był jesienny dzień. Pan Roman zagrabiał liście. (...) 

Proszę pana! Proszę pana!― obejrzał się. Biegła ku niemu Halinka. Jasne włosy wymykały jej się spod 

czapki.― Proszę pana! Przed chwilą spotkałam Tomka, tego, co ma takie czarne włosy i kiedyś zniknął. 

I co? I znalazł się? Tak sam? Nie mówił, gdzie się podziewał?― pytał zdumiony pan Roman. 

Nie. O sobie nic nie mówił. Tylko mnie poczęstował cukierkami. Mówił, że są świetne. Ale tak dziwnie patrzył, 

jakby miał szybki na oczach... No i ja sobie przypomniałam tego pana, co mnie chciał porwać, więc cukierki 

wzięłam, ale nie zjadłam... Tamten pan miał takie same 

Mądra z ciebie dziewuszka― pochwalił ją Roman―Daj mi te cukierki, trzeba je będzie dobrze zbadać... 

Pół godziny później pan Roman i pani Stasia siedzieli przy stoliku w małym pokoiku woźnego i 

przyglądali się z uwagą leżącym przed nimi cukierkom. (...) 

-Wiem!―klasnęła w ręce pani Stasia―Zaniesiemy je pani Felicji. 

-Pani Felicji? A cóż ona może doradzić? (...)-Oj, panie Romanie― zaśmiała się sprzątaczka- niewiele pan wie, 

co się w szkole dzieje, ale ja widziałam to i owo. 

I pani Stasia zaczęła opowiadać, jakie cuda zdarzają się na stołówce. 

Pewnego razu przy obiedzie chłopcy z piątej klasy zaczęli rzucać w siebie kartoflami. Pani Felicja stanęła w 

drzwiach kuchni i powiedziała spokojnie, że jedzenie nie służy do zabawy. Łobuziaki zaśmiały się tylko. I 

wtedy latające w powietrzu ziemniaki w mgnieniu oka zamieniły się w osy. 

-Jak oni uciekali, mówię panu!― śmiała się pani Stasia (...) No więc po mojemu to ta nasza pani Felicja umie 

czarować. A pan, panie Romanie mówiłeś, że ten porywacz to czarownik. No to tylko ona znajdzie na niego 

sposób. 

Woźny przyznał rację pani Stasi i następnego dnia rano, jak tylko pani Felicja zjawiła się w pracy, wszystko jej 

opowiedzieli. Kucharka obejrzała kolorowe cukierki, po czym szybko zgarnęła je w dłoń i jednym ruchem 

wrzuciła do ognia, który zdążyła już rozpalić pod kuchnią. Buchnęły zielone i fioletowe płomienie. 

-To takie złe czary, że nie macie państwo pojęcia- szepnęła pani Felicja. 

-Musimy znaleźć tego, co je robi i zniszczyć całą jego fabrykę. I dzieciakom powiedzieć, żeby nie ważyły się 

tknąć takich cukierków. 

-Znaczy, że to trucizna?- upewnił się pan Roman. 

-Gorzej niż trucizna... To świństwo odbiera człowiekowi wolę... i staje się on żywą kukłą... nie myśli, nie 

czuje... (...) 

- No więc co teraz?― spytała zmartwiona pani Stasia. 

- Teraz... musimy się naradzić― odpowiedziała poważnie kucharka. 

Narada trwała długo, a jeszcze dłużej spotkanie z uczniami (...). Pani Felicja opowiedziała o czarowniku 

przebranym za eleganckiego pana, o uprowadzonych zaczarowanych dzieciach i o fałszywych cukierkach. 

-A teraz uwaga!- pani Felicja podniosła w górę wskazujący palec.― Od tej chwili dziewczynki mają pilnować, 

żeby żadne z dzieci nie zostawało same, odepchnięte, takie, z którym nikt się nie bawi. A chłopcy... Chłopcy 

mają się rozglądać i jak tylko zobaczą kogoś, kto dawniej zaginął, albo kogoś, kto częstuje małymi kolorowymi 
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cukierkami w paski, mają natychmiast zawiadomić kogoś z nas. To znaczy: 

pana Romana, panią Stasię, albo mnie, jasne? 

-Taak!- zawołały dzieciaki. 

-No, co to jest!― pieklił się czarodziej Sopuch w swoim zamczysku.― Dlaczego nie możecie nikomu dać 

cukierków, co? 

-Nie-ma-sa-mot-nych-dzie-ci― odpowiedziała grupka chłopców i dziewczynek. 

-Jak to nie ma?! Przecież zawsze jest ktoś, kogo nikt nie lubi, z kim nikt nie chce się bawić! 



-Wszy-scy-ba-wią-się-ra-zem. Nie-ma-sa-mot-nych-dzie-ci. 

Na boisku trwała jakaś przepychanka. Pan Roman wytężył wzrok. Biją się te chłopaczyska, czy co? Nie... 

kogoś trzymają, szarpią... Ruszył w kierunku kłębiącej się grupki. Chłopcy także go dostrzegli. 

-Proszę pana! Mamy tu takiego, co cukierkami częstował! Całe pudełko miał!- szturchali niedużego 

chłopaczka, który stał między nimi i patrzył przed siebie niewidzącym wzrokiem. 

Pan Roman wziął od chłopców pudło z cukierkami, chwycił za rękę zaczarowanego chłopca i poszedł z nim do 

szkolnej stołówki. 

Pani Felicja przyjrzała się małemu uważnie. 

-A więc tak to wygląda- pokiwała głową w zadumie―Jak masz na imię?- spytała. 

-Mar-cm. 

-Skichaj Marcinie, trzeba, abyś nas zaprowadził do czarodzieja, któremu służysz. 

Wędrowali przez całe miasteczko. Zaczarowany chłopiec prowadził ich do zamczyska czarodzieja. Z zewnątrz 

wcale nie było widać, że to zamek- ot zwykła odrapana kamienica. (...) 

-Państwo niech lepiej tu zostaną- powiedziała pani Felicja do pana Romana i pani Stasi. 

Korytarz zamkowy był ciemny i ponury, ale jaśniejący strój pani kucharki rozświetlał ciemności. 

-Najpierw prowadź mnie tam, gdzie są dzieci -szepnęła. 

Sala, w której czarodziej trzymał swoich niewolników była olbrzymia. Pod ścianami stały długie ławy, a na 

nich nieruchomo jak posążki siedziały dzieci (...)-Natychmiast wyjdźcie na zewnątrz i czekajcie na mnie. Nie 

wolno wam się oddalać ani na krok od 

dwojga ludzi, którzy tam stoją! - zawołała rozkazująco kucharka. 

-A cu-kier-ki? Czy-do-sta-nie-my-cukier-ki?- spytały martwymi głosikami dzieci. 

-o cukierkach będziemy rozmawiać później. Teraz róbcie to, co wam każę. 

Gdy dzieci sztywno jak automaty opuszczały salę, pani Felicja biegła już po schodach, do wyższych komnat, 

gdzie, jak wyczuwała, znajdowała się główna siedziba czarownika- porywacza. 

Czarodziej Sopuch siedział w laboratorium. Usłyszał czyjeś kroki, podniósł głowę i oniemiał. W drzwiach stała 

biała, potężna postać w usianym diamentami czepcu. Z jej oczu i palców sypały się iskry. 

-Najpierw zniszczę te świństwa- przybyła podniosła rękę. 

-Jak śmiesz!― wrzasnął czarodziej. 

-Ty śmieszny czarodzieju- zaśmiała się kobieta w bieli.― Twoje zabawne zaklęcia nic mi nie zrobią. Jestem 

Wróżką Ognia Kuchennego. Ognia, który karmi i ogrzewa. Ognia, który... 

Kiedy czarodziej Sopuch usłyszał, kim jest przybyła, włosy stanęły mu dęba ze strachu. Nie czekając, aż 

wróżka skończy mówić, zmienił się w jastrzębia i wyleciał przez okno. 

Parę sekund zajęło wróżce zniszczenie wszelkich śladów działalności czarodzieja. Kiedy wyszła przed 

odrapaną kamienicę, była znowu zwykłą panią Felicją w białym kucharskim czepku i fartuchu. 

-Wszystko w porządku- uśmiechnęła się.― Wracamy. 

- A co z czarodziejem?- zapytał pan Roman. 

- Nic już złego nie zrobi. To wszystko, co mogę powiedzieć.- znów zagadkowo się roześmiała. 

- A co z tymi nieszczęśnikami?- pani Stasia machnęła ręką w kierunku grupki dzieci, które 

bezbarwnymi głosami coraz częściej dopominały się swojej codziennej porcji cukierków. 

- Pomóżcie mi państwo doprowadzić je do szkoły, a ja już je wyleczę. 

Nie niepokojeni przez nikogo doprowadzili niewolników czarodzieja do szkolnej stołówki. Pani Felicja 

posadziła dzieci przy stołach i powiedziała, że chce zostać z nimi sama. 

-Panie Romanie, niechże pan popilnuje, żeby nikt tu nie wchodził, żeby nikt mi nie przeszkadzał, bardzo 

proszę. 

Pan Roman stał pod drzwiami jak żołnierz na warcie. Był bardzo głodny, a ze stołówki dobiegały takie 

zapachy... Bo pani Felicja leczyła dzieci... pieczonym kurczakiem w chrupiącej skórce, ziemniaczanymi 

plackami posypanymi cukrem, pierożkami z konfiturą wiśniową, świeżutko pachnącą cynamonem szarlotką i 

innymi jeszcze specjałami, które potrafi wyczarować tylko Wróżka Ognia Kuchennego. (...) 
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Tolerancja 

autor: Małgorzata Wiśniewska-Koszela 

 

Nie wiem, co to - tolerancja, 

zawsze tylko moja racja, 

a ten, kto ma inne zdanie, 

zaraz za swoje dostanie. 



 

Trzeba wyśmiać go, ukarać, 

niech się zmieni szybko, zaraz! 

Niech będzie taki jak ja, 

i poglądy moje ma, 

i ubiera się podobnie, 

głową potakuje zgodnie. 

 

Oj, nie jesteś zbyt marudny? 

Świat się stanie... szary, nudny. 

Niechże każdy sobie myśli, 

mówi, żyje po swojemu, 

pod warunkiem, że nie robi 

tym krzywdy drugiemu. 

 

 

 

Skrucha Józi 

autor: Maria Konopnicka 

 

Co to Józia tam zbroiła, 

Że się tak za drzewo skryła 

I oczki się podnieść wstydzi? 

Myśli, że jej nikt nie widzi? 

Wiem ja, wiem, co to za sprawa! 

Panna była zbyt ciekawa, 

Co tam mieści słoik który, 

I wyjadła konfitury. 

 

Ach, jak brzydko, jak nieładnie! 

Jak na sercu jej niemiło! 

Każdy teraz ją zagadnie: 

"Panno Józiu! Jak to było?" 

 

Nikt nie widział. Prawda, ale 

Czyż nie zdradzą oczki, buzia? 

Każdy pozna doskonale: 

Konfitury zjadła Józia! 

Nawet Filuś... Boże drogi! 

 

Ten rozszczeka w całym domu. 

Filuś! Filuś! Tu... do nogi! 

Jak tu w oczy spojrzeć komu?... 

- Wiem już! Pójdę do mamusi, 

Powiem wszystko szczerze, pięknie; 

Mama mi przebaczyć musi, 

Bo mi z żalu serce pęknie. 
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Sposób na laleczkę 

autor: Maria Konopnicka 

 

 

Moja mamo! Z tą laleczką 

Nie wytrzymam chyba dłużej! 

Ciągle stoi przed lusterkiem, 



Ciągle tylko oczki mruży. 

To się muska, to się puszy, 

To sukienki wciąż odmienia, 

A co zniszczy kapeluszy! 

Same, same utrapienia! 

 

Ni do książki, ni do igły, 

Tylko różne stroi miny, 

Już doprawdy, proszę mamy, 

Nie wytrzymam i godziny! 

 

 

Klapsów chyba dam jej kilka 

Albo w kącie ją postawię; 

Dzień jest przecież do roboty, 

A ta myśli o zabawie! 

 

Na to mama: - Już ja tobie 

Podam sposób na laleczkę; 

Usiądź sobie tutaj przy mnie 

I do ręki weź książeczkę. 

Nie zaglądaj przez dzień cały 

Do lusterka, ucz się ładnie, 

A zobaczysz, że i lalkę 

Do tych minek chęć odpadnie. 

Chcesz poprawić swą laleczkę, 

Pracuj pilnie, pracuj szczerze... 

Bo ci powiem, moja Julciu, 

Ona z ciebie przykład bierze! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

41 


