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Drodzy Rodzice, 

zapraszam Was do drugiej bajki pt. „Orzeł”. Warto przed przeczytaniem z 

dzieckiem przygotować obrazek orła i kury oraz zastanowić się, jaki temat 

po przeczytaniu przyda się Państwa dzieciom.  

Pozdrawiam serdecznie 

Monika Moszak 
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Orzeł 

Czy wiesz jak wygląda orzeł? (Pokazujemy obrazek orła). Zobacz. Ma wielkie 

skrzydła, duży dziób i mocne szpony. To jeden z największych ptaków. Porównaj go z kurką 

z tego obrazka (Pokazujemy obrazek kury). Który ptak jest większy? 

Czy jesteś gotowy na kolejną przygodę kurki?  

Tak? To dobrze. Posłuchaj teraz historii. 

Pewnego dnia, gdy kurka nie mogła chodzić jeszcze do kurnika z powodu choroby, 

która panowała wśród kurek, spojrzała w niebo i zobaczyła na nim ogromnego, pięknego orła, 

takiego, jakiego widziałeś na obrazku. Kurka pomyślała wtedy: jak cudownie byłoby być 

takim orłem! Ja tu siedzę każdego dnia w moim domku, bardzo się nudzę, spędzam każdy 

dzień z tymi samymi kurkami, które mówią mi co mam robić, a on lata wysoko, dokąd chce. I 

robi co chce. I jest taki ogromny! Och, to nieuczciwe…  I odeszła od okna ze łzami w oczach. 

Czy wiesz, co poczuła kurka? Kurka poczuła bardzo trudne emocje: zazdrość i 

smutek. Czy znasz te emocje? Czy umiesz powiedzieć, kiedy je czujemy? (Chwila dla dziecka 

na próby wytłumaczenia).  

Posłuchaj teraz jak ja rozumiem te emocje. Zazdrość czujemy, gdy bardzo czegoś 

pragniemy, co inna osoba ma. Możemy czuć zazdrość o nowe buty kolegi lub o to, że Twoja 

koleżanka została zaproszona na urodziny, a Ty nie. Każdy z nas czuje czasem zazdrość. Czy 

pamiętasz czego kurka zazdrości orzełkowi? Tak, zazdrości mu jego siły, wyglądu i 

możliwości latania dokąd tylko chce. Smutek natomiast czujemy, gdy nie ma naszych 

ulubionych lodów albo może pojawić się teraz, jak długo musisz siedzieć w domu. Czujemy 

tę emocję, gdy jakaś sytuacja sprawia nam przykrość.  

Wróćmy jednak do historii! Nagle, nie uwierzysz co się wydarzyło! Wieczorem, do 

łóżka kurki przyleciała wróżka, która widząc jej smutek w swojej magicznej kuli, postanowiła 

zjawić się i spełnić jej jedno marzenie, by dłużej nie płakała. – Czego pragniesz mała kurko? 

– zapytała wzruszona łzami kurki wróżka. - Jak mogę sprawić, byś była szczęśliwa?  
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Czy domyślasz się, o co poprosiła kurka? 

 – Kochana wróżko! Dziękuję, że się zjawiłaś. Jedyne, czego pragnę to być piękna i 

ogromna, jak orzeł. Wtedy na pewno będę szczęśliwa. Czy możesz to dla mnie zrobić? – 

zapytała kurka i spojrzała z nadzieją na wróżkę.  

- Ależ oczywiście. Co tylko zechcesz… – odparła zdziwiona, ale i troszkę zasmucona 

wróżka. 

 I oto życzenie się spełniło! Kurka zamieniła się w orła. Ucieszyła się bardzo! Już po 

chwili szczęśliwa odleciała daleko, daleko. Cały dzień podziwiała swoje piękne skrzydła i 

ogromne szpony. Kurka była wtedy bardzo zadowolona i nie myślała o niczym innym, tylko o 

lataniu, ale zdradzę Ci, że inne kurki szybko zauważyły jej brak i bardzo tęskniły za nią, 

smucąc się, że jej nie ma.  

Lot ten nie trwał jednak długo. Nagle została schwytana przez złych ludzi, którzy 

polowali na tak piękne ptaki, jak ona. Uwięziona w sieci została przewieziona z powrotem do 

miasta, w którym mieszkała. Siłą została umieszczona w klatce w ZOO i zamknięta, aby nie 

mogła uciec. Gdy czas choroby wśród kurek minął, kurki chętnie udały się do ZOO i szybko 

podbiegły do klatki z nowym ptakiem. Szczerze podziwiały nowy wygląd kurki, jej ogromne 

skrzydła i szpony. Nie reagowały jednak na jej wołania, że to przecież ona, że to wróżka 

zamieniła ją w orła. Nie znały bowiem mowy orłów.   

Czy myślisz, że kurka była szczęśliwa? Pomyślmy. Tak, kurka była piękna. I przecież 

mogła latać, choć przez chwilę, jak orzeł, dokąd tylko chciała. Inne kurki nigdy tego nie 

doświadczyły. Jednak, prawdę mówiąc, nie była szczęśliwa…Mocno tęskniła za to za swoim 

poprzednim domem, za kurnikiem, innymi kurkami, za dawnym życiem. Dopiero w klatce 

doceniła, jak wiele miała i co oznacza prawdziwe szczęście. Zapłakała cicho i pomyślała:  

miałam tak wiele, ciepły domek, ziarenek ile chciałam, było mi dobrze. Byłam kochana. 

Teraz dopiero rozumiem, ile straciłam.  

I tak ta historia mogłaby się zakończyć. Na szczęście nagle usłyszała znajome wołanie 

i poczuła na piórkach ciepłą pierzynę. – Kurko, kurko, obudź się! Obudź się, śniadanie czeka! 

– wołała mama.  
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Kurka otworzyła oczy. Okazało się, że wizyta wróżki była tylko snem! Wybiegła 

szybko ze swojego łóżka do kuchni, w objęcia mamy. – Kurko, co się stało? Zapytała 

zdziwiona mama. – Miałam zły sen mamo, później Ci opowiem. Teraz chcę ci po prostu 

powiedzieć: dziękuję, że cię mam. Wzruszona mama przytuliła kurkę i odpowiedziała – Tak 

cię kocham kurko. Choć czasem jest nam trudno, kłócimy się ze sobą, ale nie oddałabym Cię 

nikomu, za nic na świecie. Jesteś najpiękniejszą, najwspanialszą kurką, jaką znam.  

- A na pewno najszczęśliwszą! –odparła uśmiechnięta kurka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monika Moszak – „Orzeł” 

 

Trudne sytuacje dla dziecka:  

1.      Potrzeba zmiany miejsca, placówki, poczucie nudy, niezadowolenia z obecnej 

sytuacji (np. rodzinnej).  

I tak to jest, że czasem pragniemy zmiany. Mamy dosyć tego samego miejsca, domu, 

przedszkola, mamy, taty, dziadków. Ale to właśnie nasi bliscy i przyjaciele sprawiają, że 

czujemy się wielcy i silni jak orły. To dzięki nim nasze życie nabiera sensu i bez nas nie 

byliby tą samą szczęśliwą rodziną. Ty jesteś dla nas jak ta kurka z historii. Jesteś 

najpiękniejszym, najwspanialszym dzieckiem na świecie i strasznie Cię kochamy. (Potrzeba 

bezpieczeństwa, przynależności, więzi) 

Narysuj proszę bliskie ci osoby, dzięki którym czujesz się szczęśliwy.  

 

2.      Niechęć do robienia zadań w domu.  

Czasem widzę, że nie masz ochoty robić zadań i chciałbyś tylko bawić się, być niczym 

nasz orzeł z bajki, na wolności. Myślę sobie jednak, że to taki miły czas, który możemy 

spędzić tylko we dwoje. Panie wysyłają nam bardzo ciekawe zadania i cieszą się, gdy widzą 

jak wspaniałe prace wykonują przedszkolaki. Choć zadania są czasem trudne, to jestem obok, 

żeby ci pomóc. Dla mnie to jest przyjemny czas i cieszę, się że możemy go spędzić razem. 

Pomyślmy razem, co mógłbyś zrobić z zadań, które panie nam wysłały. 

(Potrzeba więzi, potrzeba poczucia własnej wartości) 

 

3.      Zazdrość dotycząca innej osoby. 

Myślę sobie, że nasza siła nie tkwi w pięknym wyglądzie czy w byciu najmądrzejszym 

dzieckiem w grupie, które zna odpowiedź na wszystkie pytania. Często nie wiemy jak wiele 

sami mamy, porównując się do innych osób. Zamaluj te serduszka, które mówią o tym, co 

sprawia że Ty jesteś wyjątkowy.  (dołączony załącznik z serduszkami, w który wspólnie z 

dzieckiem wpisujemy np. pięknie rysuję, wysoko skaczę, jestem miły dla innych itp.). 

(Potrzeba poczucia własnej wartości) 

 


