
Drodzy Rodzice, 

Przesyłam Wam napisane przeze mnie bajki, odpowiadające na aktualną sytuację w której się 

znajdujemy. Pod opowiadaniami znajdują się inspiracje, dotyczące rozmowy z dziećmi. 

Każde dziecko jest inne, także proszę o uważność i dostosowanie rozmowy indywidualnie do 

Waszego dziecka – każde potrzebuje teraz czegoś innego. Inspiracje do rozmów są różne, ale 

Państwu zostawiam wybór, jaki temat jest dla Waszego dziecka najbardziej warty poruszenia.  

Zapraszam do czytania w dowolnej porze dnia – oprócz wieczorów. Niektóre dzieci czują 

zwiększony lęk związany z koronawirusem i myśl o epidemii może spowodować u nich 

trudności z zaśnięciem. W ciągu dnia natomiast mają szansę emocje uwolnić np. podczas 

zabawy i innych aktywności.   

Pozdrawiam serdecznie 

Monika Moszak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wstęp do bajek 

Cześć! 

Witam Cię w moich opowiadaniach. Jak się dzisiaj czujesz?  

Czy wiesz kto do Ciebie mówi? 

Spójrz na mój rysunek (pokazanie rysunku kury dziecku, zdjęcia, maskotki). 

Czy już wiesz kim jestem? 

Brawo! Zgadłeś. Jestem kurą czyli takim ptakiem, który zamiast latać - wysoko 

podskakuje. Możesz mnie spotkać na wsi. Jestem przekonana też, że jadłeś kiedyś jajka, które 

znoszę. 

Zanim zaczniemy – czy mógłbyś mnie pokolorować lub przyozdobić w dowolny 

sposób? Będę bardzo wdzięczna. Użyj dowolnych kolorów. (przykładowa kolorowanka z 

kurą - http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kura-1) 

W moich opowiadaniach znajdziesz kurze historie czyli historie o kurach, które tak jak 

Ty przeżywają różne trudne chwile. Może i Tobie kurka pomoże w trudnej sytuacji? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zmiany w kurniku 

 

   Chyba każdy z nas lubi niespodzianki – kiedy na przykład mama zrobi bez okazji nasz 

ulubiony deser albo pani z przedszkola zapowie wycieczkę do zoo.   

   Zazwyczaj jednak lubimy, gdy poza miłymi niespodziankami życie toczy się normalnym 

rytmem: rano wstajemy, myjemy się, biegniemy do przedszkola na śniadanko. A dalej...Dalej 

już wiesz. Zabawy, koledzy i koleżanki, pani nauczycielka z dobrym słowem i uśmiechem na 

każdy dzień. 

 

  Nasza kurka jest taka jak Ty. Uwielbia swój kurnik, choć zdradzę Ci, że czasem ciężko jest 

jej rano wstać na zajęcia z innymi kurkami. Jednak jak tylko jest już w środku kurnika, 

zawsze jest uśmiechniętą kurką – ochoczo zjada podane jej ziarenka, czyści dziób i piórka po 

jedzeniu, dzieli się zabawkami, chętnie odpowiada na pytania, słucha pań nauczycielek. 

 

  Pewnego dnia jednak cały świat kurki przewrócił się do góry nogami. Panie nauczycielki już 

od rana spoglądały na siebie niepewnie, rodzice kurek rozmawiali ze sobą nieco dłużej niż 

zwykle, ktoś gdzieś powiedział, że chyba zamkną kurnik. 

  Jak to zamkną kurnik?! Pomyślała z przerażeniem nasza kurka. Ale jak to? To tu spotykam 

się z moimi kolegami i koleżankami, razem ćwiczymy na zajęciach, uczymy się literek, 

bawimy się zabawkami. Nie mogą zamknąć kurnika! 

   

Pełna niepokoju kurka w złym humorze wróciła do domu. Nie chciała jeść ziarenek 

przygotowanych przez mamę, ani bawić się zabawkami. Nie chciała nawet rozmawiać z 

mamą ani tatą, którzy bardzo chcieli jej wyjaśnić co się dzieje. Wieczorem poszła sama spać, 

bez słowa. 

 

Czy wiesz co mogła czuć kurka? Kurka czuła bardzo dużo złości.  Ale powiem Ci coś w 

tajemnicy, co jeszcze czuła kurka... a może już się domyślasz? Kurka pod złością czuła 

schowany w serduszku strach – co będzie dalej? Czy jeszcze kiedyś wrócę do kurnika? Co się 

dzieje? 

Choć, mówiąc szczerze, sama nie do końca zdawała sobie z tej emocji sprawę. 

Rano sama szybko wstała, piórka umyła i jak nigdy dotąd bardzo szybko była gotowa, by 

pójść do kurnika. 



Mama podeszła spokojnie do naszej kurki. – Kochanie, chcę o czymś ważnym z tobą 

porozmawiać – powiedziała. - Dziś zostaniemy w domu. Co więcej obawiam się, że jednak 

nie tylko dzisiaj, ale jeszcze przez wiele kolejnych dni. 

- Ale jak to, dlaczego? Chcę do kurnika! Co się dzieje? - wyrzuciła z siebie szybko kurka, nie 

wytrzymując dłużej napięcia w sobie. 

- Chodź, usiądź przy mnie. - odparła spokojnie mama. 

 

   I kurka usiadła. Mama wytłumaczyła kurce, że jest teraz taki  szczególny czas, w którym 

zarówno małe kurki, jak i dorosłe, mogą zachorować  – mogą kaszleć, mieć gorączkę, może 

ciężej im się oddychać. Ale dopóki kurki są w domu, dorosłe kurki – rodzice, dziadkowie, 

troszczą się, by były bezpieczne. Może być w tym czasie kurce trochę smutno, trochę nudno, 

a może będzie czuła strach – to wszystko jest normalne i ma prawo to czuć. Ale prędzej czy 

później ten trudny czas minie i znów będzie chodzić do swojego kurnika – jak dawniej.   

 

Czy wiecie jak kurka sobie poradziła w tej sytuacji? 

Przede wszystkim, jak to małe kurki mają w zwyczaju – dużo się bawiła, tańczyła do 

piosenek, śpiewała. Zaczęła więcej czasu spędzać z mamą i tatą - wspólnie grali w gry i 

oglądali bajki. Często mówiła rodzicom jak się czuje i powiem wam szczerze, że czasem było 

jej smutno bez swoich kurek z kurnika, bez basenu, ulubionej lodziarni. Wtedy mama kurka 

przytulała ją i również mówiła o tym, że dla niej ta sytuacja też jest trudna, ale jest 

przekonana, że w końcu minie, a teraz cieszy się, że mogą więcej czasu spędzić razem. Mała 

kurka dowiedziała się, że w szpitalach lekarze dbają o chore kurki i robią wszystko, by każda 

wyzdrowiała. Sama bardzo często myła piórka, by w ten sposób sama zadbać o swoje 

zdrowie. 

 

   Minęło parę dni, a może i więcej niż parę? Trudno zliczyć. Ale…  w końcu sytuacja się 

zmieniła. Kurka wyszła w końcu na plac zabaw i wróciła do kurnika. Rzuciła się w objęcia 

kolegów i koleżanek, a także swoich ukochanych pań nauczycielek. Wszystko wróciło do 

normalności. A może i nie wszystko? Kurka jak nigdy dotąd doceniała to, że może chodzić do 

kurnika i spotykać się w nim z innymi kurkami. A i ze wstawaniem już więcej nie miała 

problemów! 

 

 

 



Drodzy rodzice, w sytuacji w której się znajdujemy, warto zadbać szczególnie o potrzebę 

bezpieczeństwa dziecka, poczucie sprawstwa i wpływu na sytuację. Warto o tych potrzebach  

porozmawiać z dzieckiem – poniżej znajduje się inspiracja. Po przeczytaniu opowiadania 

warto także wspólnie z dzieckiem opowiedzieć, co się w bajce działo, by upewnić się, że 

dobrze zrozumiało jej treść. 

 

1. Potrzeba bezpieczeństwa 

 

a. Osoby dbające o bezpieczeństwo naszego dziecka 

Tak to jest, że sytuacja w której się czasem znajdujemy jest dla nas trudna i powoduje w nas 

uczucie strachu, smutku, czasem złości. Pamiętasz, kto czuwał nad kurką, gdy musiała zostać 

w domu? Pomyśl kto czuwa nad Twoim bezpieczeństwem. 

Proponuję narysować wskazane osoby z dzieckiem (mama, tata, dziadkowie) lub zrobić 

aniołki z papieru, które następnie przyklejamy do rolek po papierze – w ten sposób mogą stać 

na biurku dziecka, podpisane, przypominające mu, że nie jest samo. 

 

b. Uświadomienie dziecku, że trudna sytuacja w końcu minie  

Czy pamiętasz jak historia z kurką się skończyła? Opowiedz mi, co najchętniej zrobisz, gdy  

będziemy mogli już wychodzić z domów. :) 

 

c. Nazwanie emocji dziecka i towarzyszenie dziecku w ich odczuwaniu 

Czy pamiętasz jaka emocja chowała się w kurce pod złością? Tak, to był strach. Czy jest coś 

czego ty się teraz boisz? *uwaga w odpowiedzi na lęki dziecka, bardzo ważne jest by nie 

mówić słów, które nie są prawdą albo których nie jesteśmy pewni np. tego czy ktoś z rodziny 

nie zachoruje – jeśli tego się obawia. Warto przede wszystkim wysłuchać dziecko, podzielić 

się swoimi emocjami, zwrócić uwagę na to, że wiele osób pracuje nad tym, by osoby chore 

wróciły do zdrowia. Niestety sam komunikat „nie bój się” nie zmniejszy lęku naszych dzieci. 

 

d. Zwiększenie przewidywalności zdarzeń 

Zauważ, nasze życie też inaczej wygląda teraz, podobnie jak u kurki prawda? Co Ty na to, by 

ustalić wspólnie plan dnia, tak byś nie musiał się martwić, co się jutro wydarzy!  

*Pamiętajmy, że nie jesteśmy winni sytuacji, która zaistniała – nie musimy wszelkimi 

sposobami wynagradzać teraz tego czasu dziecku ani też wymyślać mnóstwa sposobów jak 

go wypełnić. Można powołać się na kurkę, która część czasu spędzała z rodzicami a część na 

własnych zabawach. W planie dnia dobrze zawrzeć też codzienne rytuały związane ze 

wstawaniem, jedzeniem śniadania itp. Myślę, że warto mimo wszystko zaznaczyć, że ten plan 

może jednak ulec zmianie – ktoś np. niespodziewanie przyjedzie, mimo że się tego nie 

spodziewamy. Ale w tym momencie tak sobie ten dzień wyobrażamy i planujemy, mając 

nadzieję że uda się ten plan dnia zrealizować.   

 

 

2. Poczucie sprawstwa, kontroli  



 

Dbanie o własne zdrowie przez dzieci  

Czy zauważyłeś jak dbała kurka o swoje zdrowie? Tak, została w domu i często myła piórka. 

Jak Ty mógłbyś zadbać o swoje zdrowie? (zostanie w domu, mycie rąk itp. warto wybrać np. 

piosenkę do śpiewania podczas mycia rąk, na czas wirusa pojawiła się nowa na youtube: myj 

ręce z liskiem – 30 sekund, jeśli się spodoba warto skorzystać). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


