
Maseczka 

Czy musiałeś kiedyś zakładać maseczkę? Maskę pewnie tak - maseczkę niekoniecznie. A to 

nie to samo. Maskę przypuszczam, że założyłeś podczas balu przebierańców lub gdy brałeś 

udział w przedstawieniu z innymi dziećmi, aby przez chwilę udawać kogoś lub coś innego np. 

Supermana lub księżniczkę. Czy pamiętasz za co byłeś przebrany na ostatnim balu?  

Myślę, że to świetna zabawa, kiedy każde dziecko może poudawać kogoś, kim nie jest, 

przyglądać się z uśmiechem strojom innych dzieci.  

Maska jednak to nie maseczka…jak już to zostało powiedziane. 

W świecie naszej kurki nadszedł czas, gdy nakazano nosić maseczki na dzioby, z powodu 

wirusa, na którego chorowało wiele kurek. Nasza kurka nie wiedziała jednak do końca – po 

co jest ta maseczka, ale nie zadawała pytań. Mama przyniosła jej ładną, białą i poprosiła by ją 

założyła na wspólny spacer z pieskiem.  – Troszkę w niej gorąco i duszno… - skomentowała 

kurka na początku spaceru i rzeczywiście, pierwsze minuty były dla niej dość trudne. Oddech 

zatrzymywał się przy samym dzióbku i wracał z powrotem na jej twarz. A dzień był 

naprawdę ciepły.  

Z czasem jednak przyzwyczaiła się do tego dziwnego uczucia, które sprawiało, że było jej 

dość gorąco. Skupiła się jednak na wiosennej pogodzie, pięknych pąkach kwiatów i liści, 

zapachach natury, truchcie psa, wesoło merdającego ogonem. Przez chwilę zupełnie 

zapomniała, że ma na sobie maseczkę…Aż tu nagle! Usłyszała głośny chichot dziewczynek. 

Spojrzała szybko w górę i zauważyła swoje sąsiadki, troszkę młodsze od niej, śmiejące się z 

niej. Jedna z nich zawołała – kurko, gdzie masz dziób? Nie chciało ci się go umyć, że 

zasłaniasz go maseczką? – i schowała się za firanką. Mama spojrzała spokojnie na naszą 

kurkę i powiedziała, żeby się nie martwiła, a na takie dokuczanie lepiej nie reagować.  

Nasza kurka wiedziała, że mama ma rację, jednak nie mogła przestać myśleć o tym, że inne 

kurki się z niej śmiały. Czy wiesz co czuła? Była to mieszanka smutku, z powodu dokuczania 

sąsiadek oraz złości, że zachowanie ich było bardzo nieuprzejme i przykre. Najtrudniejszym 

jednak uczuciem, które nie chciało jej opuścić był wstyd… Czy znasz tę emocję? Wstyd to 

emocja, która sprawia, że rumienisz się i chciałbyś się gdzieś schować. Jest bardzo 

nieprzyjemna. Często towarzyszą jej też przykre myśli – naszej kurce np. przyszło do głowy, 

że musiała wyglądać bardzo głupio i mogła nie zakładać tej maseczki. Chodziła więc lekko 



pochylona po mieszkaniu, nie mogąc sobie znaleźć ani miejsca, ani zabawy, która by ją 

odciągnęła od przykrych myśli.  

Postanowiła więc zadzwonić, do swojej ukochanej koleżanki z kurnika-przedszkola i 

opowiedzieć o wszystkim. Koleżanka słuchała bardzo uważnie naszej kurki, a gdy ta 

skończyła, odparła: 

- Kurko, ale czy ty wiesz po co jest ta maseczka? Czy po to by w niej ładnie wyglądać? – 

spytała. 

- No…nie. Nie chodzi o wygląd. Chyba raczej o to, że wirus przenosi się w dość łatwy sposób 

– kiedy kichniemy, lub kaszlemy. Maseczka nie pozwala na to, by wirus mógł dalej tak łatwo 

przechodzić z kurki na kurkę. To taka super bariera! – odpowiedziała mądrze nasza kurka. 

- Dokładnie. Masz rację. Słuchaj, bardzo ważne jest też to, by maseczki nie dotykać, gdy 

jesteś na spacerze z pieskiem. Kiedy ja jestem z moim szczeniakiem na spacerze bawię się z 

tatą w zabawę „maseczka parzy” - gdy ja albo tata dotkniemy maseczki musimy 10 razy 

podskoczyć, jakbyśmy byli w ogniu, bo tak mocno nas „poparzyła”. Oczywiście, tylko na 

niby, ale jest to świetna zabawa. Jak dochodzimy do domu tata pomaga mi zdjąć maseczkę, 

po czym liczymy, kto mniej razy jej dotknął – i ta osoba wygrywa. Powiem ci, że na ostatnim 

spacerze tylko raz dotknęłam przypadkiem maseczki, tak dobrze mi idzie. – dodała koleżanka 

z lekką dumą w głosie. 

- To prawdziwy sukces! – zawoła nasza kurka. 

- Tak. – przyznała koleżanka. – Mam jeszcze jedną radę dla ciebie. Ta ci się na pewno 

spodoba. Czy wiesz, że maseczki nie muszą być nudne? Naszyj z mamą na maseczce swoją 

ulubioną postać z bajki! Moja ma na sobie Marshalla z „Psiego patrolu”! Możesz też w inny 

sposób ją ozdobić. Wtedy maseczka będzie super wyglądać na twoim dziobie. – powiedziała 

wesoło. 

- Wow!  - krzyknęła nasza kurka. – Świetny pomysł. Dzięki za rozmowę i za wszystkie rady. 

Dużo mi dały. – dodała. – Do usłyszenia! – zakończyła rozmowę, szybko się rozłączyła i 

pobiegła do mamy. Podekscytowana opowiedziała jej o rozmowie z koleżanką. Mamie 

pomysły koleżanki bardzo się spodobały.  Chwilę potem zaczęły realizować swój plan. 

Czy domyślasz się, co się dalej stało? Nasza kurka wyszła kolejnego dnia na spacer z mamą i 

pieskiem. Ciekawskie sąsiadki z daleka już jej wypatrywały i… nie mogły się nadziwić! 



Kurka miała na dziobie maseczkę odbijającą kolorowo światło – na maseczce tej przyszyte 

bowiem były piękne cekiny, który w niesamowity sposób ozdabiały ją. Zaciekawione sąsiadki 

przypatrywały się dalej…co ta kurka robi? Skacze? Co jej się stało? – zastanawiały się bardzo 

zdzwione, ale nie mogły się domyślić, dlaczego tak robi.  

Nasza kurka, gdy tylko wróciła ze spaceru do domu, usłyszała, że ktoś dzwoni do mamy i 

prosi o rozmowę z nią. Okazało się, że to sąsiadki dzwoniły, zachwycone jej maseczką i 

dopytujące, dlaczego właściwie trzeba nosić te maseczki. I o co chodzi z tym skakaniem? 

Kurka wszystko im wyjaśniła i z uśmiechem słuchała zachwyconych wiedzą i pomysłami 

kurki sąsiadek. 

Po zakończeniu rozmowy pomyślała, że z tymi maseczkami to w sumie jest trochę frajdy. 

Gdy następnego dnia poszła na spacer, zobaczyła swoje koleżanki w kolorowych maseczkach 

machające jej ze swojego domu i wołające „dziękujemy kurko!”. – Nie ma za co! – 

odkrzyknęła kurka, a mama spojrzała na nią z uśmiechem. 

Nasza kurka zrozumiała, że nie było czego się wstydzić, a zamiast tej emocji pojawiła się inna 

– czy masz pomysł jaka? Ogromna radość i duma, że tak dobrze poradziła sobie w tej trudnej 

sytuacji. Odtąd o niej i jej niezwykłej maseczce mówiły wszystkie kurki z okolicy. „Zamiast 

się smucić zawsze warto poszukać najpierw rozwiązania naszych problemów w rozmowie z 

kimś bliskim, komu ufamy. To naprawdę działa!” – pomyślała przed snem kurka i w dobrym 

nastroju szybko zasnęła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trudne sytuacje dla dziecka 

 

1. Niechęć do noszenia maseczek  

a. Pewnie sam zauważyłeś, że podobnie jak u kurki – noszenie maseczki nie jest zbyt 

przyjemne. Jest nam w niej ciepło, zdarza się że nie chce się dobrze trzymać i odpowiednio 

zakrywać nosa i ust, szybciej się w niej męczymy. Na szczęście do maseczki można się 

przyzwyczaić, niedługo zapomnisz o tym jak bardzo ci przeszkadza. Jednak zanim to nastąpi, 

czy któryś ze sposobów na noszenie maseczki z dumą i uśmiechem kurki spodobał ci się? 

Może podobnie jak kurka spróbujemy ozdobić nasze maseczki albo pobawimy się w 

„maseczka parzy”? 

*Warto jak najwięcej też chwalić dziecko, motywować przy noszeniu maseczki. Myślę, że 

można też zrobić selfie w maseczkach, wysłać do kolegów/koleżanek dziecka. Wszystkie 

pomysły, które spowodują, że nasze dziecko z uśmiechem będzie się oswajać z maseczką są 

bardzo dobre. Warto również porozmawiać o emocjach związanych z noszeniem maseczki u 

naszego syna/córki oraz poćwiczyć najpierw noszenie w domu, by w bezpiecznych 

warunkach przyzwyczaiło się do dyskomfortu z nią związanego.  

b. Czy zrozumiałeś, tak jak  kurka dlaczego musimy nosić maseczki? 

Może zrobimy wspólny filmik i wyślemy do dzieci w przedszkolu, dlaczego tak ważne jest 

noszenie maseczek? Mógłbyś pomóc innym dzieciom, tak jak kurka pomogła swoim 

sąsiadkom.  

(potrzeba bezpieczeństwa – zrozumienia sytuacji, potrzeba autoekspresji – wyrażenia 

siebie, swoich pomysłów, potrzeba poczucia własnej watości) 

 

2. Doświadczenie wyśmiania w przedszkolu, na placu zabaw, w innym miejscu 

Dzisiejsza historia o kurce dobrze się skończyła, jednak czy pamiętasz, jakie wydarzenie 

wywołało w niej bardzo dużo smutku, złości i wstydu?  Tak, to sąsiadki śmiały się z jej 

wyglądu. Czy z ciebie też kiedyś ktoś się śmiał? Czy widziałeś, kiedyś jak inne dzieci się 

śmiały z jakiegoś dziecka?  

Kiedy ktoś nam dokucza – śmieje się z nas, zaczepia nas, popycha, krzyczy na nas, konieczne 

jest przeprowadzenie dwóch, a czasem nawet trzech kroków: 

1. Zdecydowanie powiedz: stop/ zostaw mnie/ nie rób tak/ przestań proszę! 

2. Odejdź.  

3.* Jeśli sytuacja powtarza się lub dokuczanie sprawia ci dużą przykrość i nie możesz sobie 

sam z nim poradzić – poinformuj o tym nauczyciela, rodzica lub inną osobę dorosłą. Tak jak 

kurka poszukała rozwiązania w rozmowie i znalazła je. Nigdy nie jesteś ze swoim problemem 

sam.  

Czy masz ochotę poćwiczyć ze mną te trzy kroki?  

(potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba sprawstwa, kontroli) 


