
Cześć!
Niezmiernie ciesze się, że czytasz moją wiadomość!
Oznacza to, że szukasz opowieści dla swoich dzieci, które mogą Wam pomóc w wyjaśnieniu złożonych,
czasami trudnych sytuacji. Dzięki temu materiałowi, w bezpieczny sposób, możesz porozmawiać ze swoim
dzieckiem o sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.
 
W tym pliku znajdziesz omówienie bajki. Jest dostosowane do trzech grup wiekowych dzieci: 3-6, 7-10 oraz
11-14 lat, informacje o tym znajdziesz w lewym górnym rogu każdej strony. Tekst na niebieskim tle, to
fragmenty bajki. Pod nim znajdują się moje propozycje ich omówienia.
 
Zachęcam Cię do wcześniejszego, samodzielnego zapoznania się z tym materiałem. Sprawdź, czy pytania
są dla Ciebie odpowiednio skonstruowane, o czym już rozmawialiście, a jaki temat warto jeszcze poruszyć. 
 
Przed  rozmową wspólnie przeczytajcie bajkę lub posłuchajcie jej w wersji audio:
https://www.youtube.com/watch?v=x1YbDDpMXb8
 
Pamiętaj, że nie zawsze dzieci chcą rozmawiać o treści bajki. I to jest OK! Nic na siłę! Opowieść będzie w
nich "pracować". 
 
Mam nadzieję, że pomogę Wam odnaleźć się w naszej nowej rzeczywistości.

Zgrywisia, zaklęcie i zabawa w
śpiewanego!

 
POWODZENIA I DO USŁYSZENIA!

Marysia Maruszczyk
założycielka Gruntowni
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Początkowo nikt się nie zorientował, bo Zaklęcie było małe. Niezauważone umiejscowiło się w bujnych
lokach najbliższego czarodzieja i powędrowało razem z nim do domu. Tam nabrało mocy i powoli,
powolutku zaczęło zmieniać jego ciało. Z początku czarodziej nie zorientował się, co dzieje się jego
stopami. Poszedł jeszcze do swojej siostry i czule się z nią przywitał. Wtedy zdarzyła się kolejna rzecz,
której nikt się nie spodziewał. Zaklęcie podwoiło się i jego klon skoczył prosto w ciemne włosy kobiety.
 
Kiedy rano czarodziej zorientował się, że jego nogi przypominają kacze stopy, było już za późno. Zaklęcie
znalazło się we włosach kolejnych, kolejnych i kolejnych osób. Powoli zmieniało ludzi w zwierzęta.

1. Roznoszenie zaklęcia

Omówienie
W bajce zaklęcie po prostu skacze na
kolejnych ludzi. A w naszym świecie
podobnie niezauważone roznoszą się
wirusy m.in. przez drogę kropelkową, czyli
maleńkie kropelki, które latają w powietrzu
poprzez kichanie i prychanie.

Myć ręce ciepłą wodą z mydłem!
Omijać  dotykania ust, oczu, nosa
nieumytymi rękami.
Unikać kontaktów z innymi ludźmi
(trzymaj dystans min. 1.5 metra).
Zachowaj spokój.

Jak się przed nimi wystrzegać?

Więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Faktycznie zabawa była przednia. Układały puzzle, grały w gry planszowe, malowały, lepiły z plasteliny,
masy solnej, ścierały kurze, myły podłogi, układały książki na półkach, przebierały się, doglądały kwiatów.
Wszystko to było ciekawe i przyjemne, bo z mamą wszystko dla Zgrywisi takie było.

2. Czas w domu

Omówienie
Jak Ty najbardziej lubisz spędzać czas w
domu?
Co najbardziej lubisz robić?
Chcesz zrobić coś, jak Zgrywisia?

·        

Poznaj ich wszystkich!

Omówienie 
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- Nie wiem córeczko – szepnęła mama – ale ja też nie mogę doczekać się spotkania z ciocią Hilfą.
Chciałabym także wrócić do pracy. – a po chwili milczenia dodała – Chciałabym, żeby wszystko było jak
dawniej.
- A ja chciałabym pobawić się w śpiewanego – Zgrywisia odwróciła się do mamy.
- Tęsknisz za przyjaciółmi. 
- Bardzo – to jedno słowo było tak ciche i drżące, ale miało wielką moc. Większą nawet od
Niebezpiecznego Zaklęcia. Dzięki niemu Zgrywisia znowu mogła przytulić się do mamy. – A ty? – zapytała
dziewczynka.
- Ja też tęsknię – szepnęła mama.

3. Tęsknota

Omówienie
Zygrwisia tęskniła do swoich przyjaciół.
Miała potrzebę kontaktu z innymi ludźmi.
Zastanówcie się, za czym najbardziej
tęsknicie i jak możecie sobie z tym
uczuciem poradzić.

Z szuflady wyciągnęła latarkę i podbiegła do okna. Zaczęła mrygać nią w kierunku mieszkania Leonki. Nie
trudno było przewidzieć, że już po chwili, przyjaciółka machała do niej z uśmiechem na twarzy. Zgrywisia
otworzyła okno i… zaśpiewała na całe gardło.
Piosenkę o lecie. O drzewach, rzekach, strumykach. O słońcu.

4.Sposób komunikacji

Omówienie

Poznaj ich wszystkich!

Zgrywisia porozumiała się ze swoją przyjaciółką za pomocą latarki. Jak Ty komunikujesz się ze swoimi
znajomymi? Z kim najczęściej rozmawiasz oprócz domowników? Zrób listę osób, do których chcesz się
odezwać!

Omówienie 
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Jak tylko zauważmy się, że zamieniasz się w dzika, zabierzemy cię do schroniska. Zamkną cię tam w klatce.
Zostaniesz w niej sama! Całkiem sama! – mama podniosła nie tylko głos, ale i brwi, a na końcu nawet i
ręce. – a jak cię nie wyleczą, to staniesz się dzikiem już na zawsze i wypuszczą cię do lasu! Nigdzie nie
idziesz! Koniec, kropka.

1. Konsekwencje zarażenia

Omówienie
W bajce mama Zgrywisi mówiła o tym, że zaklęcie
zamienia ludzi w zwierzęta. W naszym świecie wirusy
powodują choroby m.in. zapalenie płuc. Wchodzą do
naszego organizmu za pomocą drogi kropelkowej i
szukają komórki, w której mogłyby podmienić kod
genetyczny na swój. Dzięki temu zarażona komórka
nie produkuje kolejne wirusy.

Faktycznie zabawa była przednia. Układały puzzle, grały w gry planszowe, malowały, lepiły z plasteliny,
masy solnej, ścierały kurze, myły podłogi, układały książki na półkach, przebierały się, doglądały kwiatów.
Wszystko to było ciekawe i przyjemne, bo z mamą wszystko dla Zgrywisi takie było.

2. Czas w domu

Omówienie
Jak Ty najbardziej lubisz spędzać czas w domu?
Co najbardziej lubisz robić?
Chcesz zrobić coś, jak Zgrywisia?

·        

Poznaj ich wszystkich!

Myć ręce ciepłą wodą z mydłem!
Omijać  dotykania ust, oczu, nosa
nieumytymi rękami.
Unikać kontaktów z innymi ludźmi
(trzymaj dystans min. 1.5 metra).
Zachowaj spokój.

Jak się przed nimi wystrzegać?

Więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Omówienie 
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Poza tym niby wszystko było tak jak dawniej, ale… Mama czasami zastygała i długo patrzyła w okno. Czytała
gazetę i wzdychała. Gdy tata przychodził do domu, bardzo długo mył ręce. Rozczesywał włosy grzebieniem
z korzenia imbiru. Zgrywisia wyczuwała coś, czego nie umiała nazwać. Z początku to coś uwierało trochę,
jak mały kamyczek w bucie, ale z czasem zrobiło się tak potężne, jak osławione zaklęcie z targu
czarodziejów. Wtedy dziewczynka zastanawiała się. Czy to już? Czy zamieniam się w zwierzę? Czy mama
jest bezpieczna? A tata?

Jakie uczucie towarzyszyło Zgrywisi?   
A Tobie? Czy też się boisz?
Po czym poznajesz, że Ty lub ktoś inny się boi?

4. Niepokój

Omówienie

- Nie wiem córeczko – szepnęła mama – ale ja też nie mogę doczekać się spotkania z ciocią Hilfą.
Chciałabym także wrócić do pracy. – a po chwili milczenia dodała – Chciałabym, żeby wszystko było jak
dawniej.
- A ja chciałabym pobawić się w śpiewanego – Zgrywisia odwróciła się do mamy.
- Tęsknisz za przyjaciółmi. 
- Bardzo – to jedno słowo było tak ciche i drżące, ale miało wielką moc. Większą nawet od
Niebezpiecznego Zaklęcia. Dzięki niemu Zgrywisia znowu mogła przytulić się do mamy. – A ty? – zapytała
dziewczynka.
- Ja też tęsknię – szepnęła mama.

3. Tęsknota

Omówienie
Zastanówcie się, za czym najbardziej tęsknicie. Możecie nawet zrobić tabelę. W jednej kolumnie wpisać
tęsknoty, a w drugiej sposoby na ich realizację.

Tęsknię za… Mogę zrobić…

Poznaj ich wszystkich!

Omówienie 



Z szuflady wyciągnęła latarkę i podbiegła do okna. Zaczęła mrygać nią w kierunku mieszkania Leonki. Nie
trudno było przewidzieć, że już po chwili, przyjaciółka machała do niej z uśmiechem na twarzy. Zgrywisia
otworzyła okno i… zaśpiewała na całe gardło.
Piosenkę o lecie. O drzewach, rzekach, strumykach. O słońcu.

5.Sposób komunikacji

Omówienie
Zgrywisia porozumiała się ze swoją przyjaciółką za pomocą latarki. Jak Ty komunikujesz się ze swoimi
znajomymi? Z kim najczęściej rozmawiasz oprócz domowników? Zrób listę osób, do których chcesz się
odezwać!
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Poznaj ich wszystkich!

Omówienie 



Jak tylko zauważmy się, że zamieniasz się w dzika, zabierzemy cię do schroniska. Zamkną cię tam w klatce.
Zostaniesz w niej sama! Całkiem sama! – mama podniosła nie tylko głos, ale i brwi, a na końcu nawet i
ręce. – a jak cię nie wyleczą, to staniesz się dzikiem już na zawsze i wypuszczą cię do lasu! Nigdzie nie
idziesz! Koniec, kropka.

W bajce mama Zgrywisi mówiła o tym, że zaklęcie zamienia ludzi w zwierzęta. W naszym świecie wirusy
powodują choroby m.in. zapalenie płuc. Wchodzą do naszego organizmu za pomocą drogi kropelkowej i
szukają komórki, w której mogłyby podmienić kod genetyczny na swój. Dzięki temu zarażona komórka
nie produkuje kolejne wirusy. Jeśli układ odpornościowy ich nie zwalczy, to może dojść do śmierci.
Koronawirusem najbardziej zagrożeni są ludzie starsi i ci z chorobami współtowarzyszącymi lub o bardzo
niskiej odporności np. po przeszczepach. My sami możemy nosić koronawirusa w swoim organizmie i nie
będzie dla nas groźny, ale dla kogoś innego już tak, dlatego zostajemy w domu, aby nie narażać innych
na choroby, a nawet śmierć.

1. Konsekwencje zarażenia

Omówienie

Poznaj ich wszystkich!

Myć ręce ciepłą wodą z mydłem!
Omijać dotykania ust, oczu, nosa nieumytymi rękami.
Unikać kontaktów z innymi ludźmi (trzymaj dystans min. 1.5 metra).
Odkażać swój telefon np. chusteczkami odkażającymi.
Nie kłaść telefonu na stole podczas posiłków.
Zachowaj spokój.

Jak się przed nimi wystrzegać?

Więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Omówienie 11-14



Poza tym niby wszystko było tak jak dawniej, ale… Mama czasami zastygała i długo patrzyła w okno. Czytała
gazetę i wzdychała. Gdy tata przychodził do domu, bardzo długo mył ręce. Rozczesywał włosy grzebieniem
z korzenia imbiru. Zgrywisia wyczuwała coś, czego nie umiała nazwać. Z początku to coś uwierało trochę,
jak mały kamyczek w bucie, ale z czasem zrobiło się tak potężne, jak osławione zaklęcie z targu
czarodziejów. Wtedy dziewczynka zastanawiała się. Czy to już? Czy zamieniam się w zwierzę? Czy mama
jest bezpieczna? A tata?

Jakie uczucie towarzyszyło Zgrywisi?   
A Tobie? Czy też się boisz?
Po czym poznajesz, że Ty lub ktoś inny się boi?

2. Niepokój

Omówienie
Co czuła mama Zgrywisi?
Po czym poznajesz, że dorośli się boją?·        
Czego boją się rodzice?

- Nie wiem córeczko – szepnęła mama – ale ja też nie mogę doczekać się spotkania z ciocią Hilfą.
Chciałabym także wrócić do pracy. – a po chwili milczenia dodała – Chciałabym, żeby wszystko było jak
dawniej.
- A ja chciałabym pobawić się w śpiewanego – Zgrywisia odwróciła się do mamy.
- Tęsknisz za przyjaciółmi. 
- Bardzo – to jedno słowo było tak ciche i drżące, ale miało wielką moc. Większą nawet od
Niebezpiecznego Zaklęcia. Dzięki niemu Zgrywisia znowu mogła przytulić się do mamy. – A ty? – zapytała
dziewczynka.
- Ja też tęsknię – szepnęła mama.

3. Tęsknota

Omówienie
Zastanówcie się, za czym najbardziej tęsknicie. Możecie nawet zrobić tabelę. W jednej kolumnie wpisać
tęsknoty, a w drugiej sposoby na ich realizację.

Tęsknię za… Mogę zrobić…

Poznaj ich wszystkich!

Omówienie 11-14



Tego wieczoru Zgrywisi podczas oczekiwania na sen towarzyszyły różne piosenki, pokrzykiwania,
pohukiwania, które dochodziły ją zza okna. Niebezpieczne Zaklęcie nie zniknęło, jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki, ale teraz w jej miasteczku pojawiło się coś jeszcze. Coś magicznego. Coś co
wkradało się do serc ludzi pomimo zamkniętych drzwi. Ale nie robiło im krzywdy. Wręcz przeciwnie.

Co to znaczy, czuć nadzieję? Kiedy Ty ją czujesz?
Spróbujesz narysować to uczucie?

 

4. Nadzieja

Omówienie

Omówienie 

W międzyczasie chcę przedstawić Wam naszych dobrych przyjaciół.

Oto Kalimba, Dyzio, Zajączek Ludwiczek, Wilczka Marta, Zielony Książę, Mitka, Jao, Królowa
Szarlotka, Cicha Trawa. Wszyscy oni mają pewien problem i przez niego wpadają w tarapaty.
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To już koniec moich propozycji na ten moment. Mam nadzieję, że bajka i omówienie były Wam pomocne!
Wiedz, że chodzi mi po głowie opowiadanie "Zgrywisia i kraina bałaganu", przydałaby się Wam taka

historia? A może inna? Koniecznie napisz, jeśli potrzebujesz opowieści na dany temat!
Jestem otwarta na propozycje!



Nasi przyjaciele mają różne strategie, aby sobie z nim poradzić. Niektórzy go
ukrywają. Inni zupełnie nie są świadomi jego istnienia. Nie zmienia to jednak faktu,
że ich problem nie znika, ale rośnie każdego dnia. Tym problemem są ich emocje.

Złość, strach, zazdrość, wstyd.
 

Tworzymy wartościowe bajki dla dzieci.
 

Pomagają one rodzicom i nauczycielom w ukształtowaniu  szczęśliwej przyszłości
swoich dzieci.

 
Czy znasz osobę, która pomimo swoich talentów nigdy nie wysłała swojego

zgłoszenia na konkurs, czy CV do wymarzonej pracy?
Czy znasz taką osobę, która pomimo swoich żywych uczuć nigdy o nich nie

powiedziała?
 

Jeśli tak, to widzisz, że problem nie leżał w jej kompetencjach, wiedzy, ale w
radzeniu sobie z emocjami. Dlatego zajmujemy się uczuciami dzieci, bo chcemy,
aby w przyszłości były spełnione, otoczone osobami, które je kochają i wspierają.

Zatem weź sprawy w swoje ręce i zacznij opowiadać swoim dzieciom wartościowe
bajki o emocjach, aby nauczyć je radzić sobie z uczuciami!

 
Odwiedź nasz bajkowy sklep i poznaj historię Królowej Szarlotki oraz Zajączka

Ludwiczka.

Maria Maruszczyk
Gruntownia Centrum Dobrych Szkoleń

www.gruntownia.pl

Dołącz też do grupy na facebooku
dla rodziców https://www.facebook.com/groups/rodzice.bajkoterapia

dla nauczycieli https://www.facebook.com/groups/nauczyciele.bajkoterapia


