
Kochane Dzieci! 

 

W tym tygodniu przygotowałam dla Was następujące zadania: 

 

1. Bajka terapeutyczna pt. „Złość w słoiku” 

W przedszkolu, podczas zajęć zespołowych poznajemy różne emocje, zatrzymaliśmy się na złości.  

W związku z tym, że niestety nie możemy się spotkać w przedszkolu, zamieszczam dla Was bajkę 

tutaj  (do pobrania w pliku pdf ). Poproście rodziców o przeczytanie, a następnie, zachęcam  

do zrobienia rysunku do powyższego opowiadania. Macie bardzo wiele pomysłów, może się nimi 

podzielicie?  

 

2. Opowiadanie- radość i smutek 

Poniżej znajdziecie dwa identyczne rysunki, które są ilustracją do naszego opowiadania (stojący 

wśród chmur na szklanej górze zamek). W pierwszym opowiadaniu spotykają naszego bohatera 

same przyjemne rzeczy, jest zwycięzcą i zdobywcą wielu nagród.  

W drugim opowiadaniu dzieje się odwrotnie - co krok naszego bohatera spotyka przykra 

niespodzianka, strata albo zagrożenie. Poproście mamę lub tatę o przeczytanie opowiadań i 

spróbujcie po każdym zakończeniu opowiadania pokolorować ilustrację . Jakich kolorów możemy 

użyć do opowiadania smutnego? A jakich do radosnego? W którym obrazku użyjemy barw 

ciemnych,  

a w którym jasnych? Myślę Kochani, że znacie już odpowiedzi na moje pytania  

Powodzenia!  

 

            Drodzy Rodzice! 

Bajkoterapia wyzwala różnego rodzaju emocje, pozwala odreagować napięcia  

oraz zaspokajać podstawowe potrzeby. Pozwala spojrzeć na problem z innej strony. Opowiadanie „Burza  

w słoiku” ilustruje złość, pomaga ją rozpoznać, uczy, jak radzić sobie z gniewem, natomiast dwa kolejne, 

pokazują nam, jak zmienia się spostrzeganie sytuacji, rzeczywistości, w zależności od emocji,  

jakie przeżywamy. 

Bajkę terapeutyczną, opowiadania i ilustrację zamku znajdziecie Państwo poniżej.  

Jeśli macie Państwo możliwość, pochwalcie się pracami swoich dzieci.  

Bardzo proszę o przesyłanie skanów, zdjęć prac na e-mail:psychologps@wp.pl 

Wszystkie prace, jeśli oczywiście wyrazicie zgodę, zamieszczę na stronie internetowej. 

 

 

 

 

mailto:psychologps@wp.pl


 

      Ćwiczenie 2 

Opowiadanie I 

Za górami i morzami, bardzo daleko od naszego kraju żył pewien chłopczyk o imieniu Polek. Był  

w waszym wieku, a może troszeczkę starszy. Mieszkał wraz z rodzicami  

na stromej szklanej górze, na której stał piękny zamek. Codziennie rano Polek oglądał różny kształt ,  

a nawet kolor chmur, które były w zasięgu jego ręki. Zawsze po śniadaniu Polek odwiedzał swoich 

przyjaciół, z którymi wymyślali różne zabawy i gry, dzięki czemu czas leciał bardzo szybko. Polek był 

tak sprytny, że zawsze wygrywał, ale nigdy się tym nie chwalił. Wieczorami po wspólnym posiłku  

z rodzicami i wesołymi opowieściami o tym, co mu się wydarzyło, często spotykał się z przyjaciółmi, 

żeby przy płonącym ognisku opowiadać wymyślone i bardzo śmieszne historie. Bawił się naprawdę 

wspaniale.  

Opowiadanie II 

 

W dalekiej krainie, o której nigdy nie słyszeliście i nigdy nie widzieliście, na skalistej, szklanej i lśniącej 

w słońcu górze stał wysoki i niedostępny dla nikogo zamek. W nim to mieszkał sobie mały i smutny 

chłopiec o imieniu Lukas. Nie miał on kolegów ani przyjaciół ponieważ nie lubił się z nikim bawić. 

Czasami podpatrywał przez lornetkę innych małych chłopców, którzy mieszkali pod zamkową górą. 

Niekiedy zazdrościł im mocno i chciał zrobić wszystko, aby tylko przyjęli go do swojej grupy. Niestety 

Lukas wiedział, że nie może tego zrobić , bo nigdy nic mu nie wychodzi i nie potrafi się bawić  

z innymi.  

 


