
Niezwykły gość 

 

Opowiem ci dzisiaj kolejną historię o naszej kurce, która to historia wydarzyła się, gdy 

jeszcze kurnik-przedszkole był otwarty i kurka chodziła do niego, tak jak ty do przedszkola. 

A brzmi ona tak.  

Do kurnika pewnego razu, niespodziewanie, zapukało małe kurczątko. Było bardzo 

smutne i zmęczone. - Czy mogę zostać z wami kilka nocy? Zgubiłem mamusię… – cichutko 

pisnęło. Wszystkie kurki spojrzały na siebie ze zdziwieniem, ale i strachem. Skąd tu się 

wzięło takie małe kurczątko? – zastanawiały się. Kurki, pełne lęku, nie chciały się zgodzić by 

mały gość został, ale nasza kurka zaczęła wołać – Ja się nim zajmę, ja się nim zajmę! Proszę, 

pozwólmy mu zostać…- poprosiła z nadzieją w głosie. Inne kurki bardzo niechętnie, ale po 

długich namowach zgodziły się, by kurczątko zostało. Mama naszej kurki również przystała 

na to, by na jakiś czas zostało u nich w domu, ale pod warunkiem, że to nasza kurka będzie 

się nim zajmować. I tak też się stało. Jak myślisz, co czuła nasza kurka? Tak, ona bardzo, ale 

to bardzo się cieszyła!  

Jednak…czy wiesz co się stało? Okazało się, że mały ptaszek każdego dnia uciekał 

przed naszą kurką, która chciała pomóc mu się ubrać i zaprowadzić do kurnika-przedszkola. 

Często się śmiało i nie chciało jej słuchać: sprzątać po sobie zabawek, jeść obiadu przy stole, 

chodzić o wyznaczonej porze spać. Naszej kurce zaczęło brakować sił…Nie rozumiała 

zachowania kurczątka. Zaczęła się zastanawiać na głos – dlaczego ono mnie nie słucha? 

Przecież jestem dla niego taka dobra, przygarnęłam je, pokochałam, daję mu jeść i pić. I cicho 

zapłakała.  

Małe kurczątko przypadkiem jednak usłyszało jak nasza kurka mówi do siebie. 

Podeszło, przytuliło ją mocno. Podziękowało za to co robi i wytłumaczyło - Kurko, robisz dla 

mnie tak dużo. Przepraszam, za moje ucieczki i krzyki. Nie wiem dlaczego to robię i dlaczego 

cię nie słucham. Czy już mnie nie lubisz i nie chcesz więcej się ze mną bawić? Kurka 

wzruszyła się i powiedziała - kurczątko moje! Wiem, że czasem trudno jest ci zachowywać 

się tak, jak na porządne pisklę przystało. Jest mi bardzo trudno, gdy się tak zachowujesz, ale 

wiedz, że bardzo cię kocham i cokolwiek będzie się działo, będę z tobą i nigdy cię nie 

zostawię. Ważne żebyś starało się zmieniać swoje zachowanie, ale nawet jak nadal będziesz 

miał z nim trudność, nadal będę cię lubić. 



I wiesz co się stało? Od tamtej pory kurczątko zaczęło słuchać naszej kurki i robić to, 

o co prosiła.  Przynajmniej przez większość czasu, bo i ono miało czasem swoje gorsze dni. 

Nadal zdarzało mu się nie słuchać, ale wiedziało, że kurka robi co może, by zapewnić mu 

wszystko, czego potrzebuje i starał się również być dobrym kurczątkiem dla niej. Wszyscy 

bardzo się cieszyli z przemiany małego pisklaka i cieszyli się, że nasza kurka zlitowała się 

nad nim i może być teraz częścią ich kurzej społeczności. Po pewnym czasie znalazła się też 

mama małego, zagubionego kurczątka. Była bardzo szczęśliwa, że jej dziecko odnalazło się 

całe i zdrowe! Zdradzę ci jeszcze, że nie mogła się nadziwić tak niesamowitej zmianie w 

zachowaniu synka, a jej wdzięczność do naszej kurki nie miała granic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trudne sytuacje dla dziecka 

1. Trudność z podporządkowaniem się regułom i dorosłym 

Czy pamiętasz z bajki jakie zachowanie były małego pisklaka trudne dla naszej 

kurki?  

Zauważyłem, że Tobie również trudno jest czasem dobrze się zachowywać w 

domu czy w przedszkolu, tak jak kurczątku. Jak myślisz, jakie twoje zachowania mogą 

sprawiać, że i ja czuję się czasem zmęczony, smutny, bezradny jak nasza kurka?  Czy w 

przeciwieństwie do pisklaka wiesz, dlaczego tak się zachowujesz? 

Chciałbym ci dzisiaj pomóc, ponieważ mam wrażenie, że tobie też jest smutno, 

gdy masz karę za złe zachowanie albo gdy widzisz, że dorośli są smutni lub źli. Zróbmy 

wspólnie tabelę, jakie zachowanie pasuje do przedszkolaka, który stara się zachowywać 

jak mądra kurka, a jakie do takiego, które jeszcze zachowuje się czasem jak małe pisklę. 

(załącznik 1). 

 

(potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba realnych ograniczeń, potrzeba autonomii)  

 

2. Odrzucenie nowej osoby w grupie 

Czasem jest tak, że gdy do grupy w przedszkolu dołącza nowe dziecko, niektóre 

dzieci nie chcą się z nim bawić. Tak samo było z małym kurczątkiem – inne kurki nie 

chciały go przyjąć, ponieważ go nie znały i się go bały. To bardzo trudne dla 

przedszkolaka, który nikogo nie zna rozpocząć rozmowę czy zabawę. Może poćwiczmy 

trzy kroki, które pozwolą ci pomóc nowemu koledze/koleżance, poprzez zaproszenie do 

wspólnej zabawy, gdy będzie sam się przyglądać grupie? (załącznik 2) 

(potrzeba budowania więzi, opieki, potrzeba poczucia własnej wartości, sprawstwa) 

 

 


