
Rodzinne rozgrywki 

Czy lubisz grać w gry z rodziną? Założę się, że bardzo. Mamy ich tyle do wyboru! Niektóre 

posiadają karty, inne pionki, a jeszcze inne wymagają od nas specjalnych umiejętności takich 

jak np. spostrzegawczości (zauważania małych szczegółów np. jak w grze dobble), innym 

razem dobrej pamięci (jak w grze memory) a jeszcze inne…. wyjątkowej zręczności!  

Gry zręcznościowe nasza kurka lubiła najbardziej, a w szczególności grę „Jenga”. Czy znasz 

tę grę? Polega ona na tym, że z drewnianej wieży gracze po kolei wyciągają z budowli 

dowolny klocek i układają go na górze. Przegrywa ta osoba, która wyciągając klocek, 

przewróci wieżę. Jeśli nie grałeś w tę grę, a trudno jest ci ją sobie wyobrazić, możesz poprosić 

kogoś dorosłego, by pokazał ci nagranie video, jak wygląda rozgrywka.  

Nasza kurka grała w tę grę z mamą i tatą prawie codziennie. Bez dwóch zdań, była w niej 

mistrzynią. Wyciągała klocki nawet w najtrudniejszych momentach gry, kiedy cała wieża 

delikatnie się chwiała. Czuła ogromną satysfakcję, gdy niemal każdą rozgrywkę kończyła 

zwycięstwem, kiedy  więc zbliżały się jej urodziny, jedno czego pragnęła to kolejnej gry, w 

której będzie mogła się pochwalić swoimi umiejętnościami.  

W końcu nadszedł tak wyczekiwany dzień urodzin! Kurka odpakowała szybko przyniesiony 

jej rano prezent i aż podskoczyła z radości! Dostała wymarzoną grę! Tym razem gra nazywała 

się „Mistakos” i polegała na tworzeniu wieży z krzesełek, które znajdowały się w pudełku 

gry. Zasady były bardzo proste, a kurka była pewna, że świetnie sobie poradzi w 

rozgrywkach.  

Kiedy wieczorem wszyscy zasiedli do gry, kurka nie potrafiła ukryć tak ogromnej radości. 

Jako pierwsza ustawiła krzesełko z gry i patrzyła, jak po kolei mama i tata kładą kolejne. 

Nadeszła znowu jej kolej, położyła czerwone krzesełko na pozostałych i…. wieża runęła. 

 – Ale…ale… Jak to się stało? To się nie liczy! To tylko początek, muszę się nauczyć. – 

szybko zawołała.  

Kurka jednak nawet przy drugiej, trzeciej, a nawet siódmej rozgrywce zrzucała wieżę i z 

każdą kolejną szło jej coraz gorzej – zaczęły jej się trząść pazurki, coraz trudniej było jej 

ukryć napięcie. W końcu wybuchnęła. 

 – Ta gra jest głupia! – krzyknęła, rozrzucając krzesełka ze stołu. – Głupia! Głupi prezent i 

urodziny! Specjalnie tak układaliście krzesełka, żeby mi spadły. Nie lubię was! Sami sobie 



grajcie, jak tak oszukujecie! – zakończyła, rzucając ostatnie krzesełko. Ze łzami wybiegła do 

swojego pokoju i nie wychodziła z niego, już do końca dnia. Czy wiesz co czuła nasza kurka? 

Tak. Czuła złość. A pod tą złością, czy wiesz co się kryło? Kryło się wiele emocji - smutek, 

poczucie porażki, a także złe myśli o sobie, które nie dawały jej spokoju – myśli, że zawsze 

przegrywa, jest do niczego, a rodzice mają ją za głupią kurkę. Czuła też trochę wstydu, że 

jako już duża kurka powinna lepiej poradzić sobie z emocjami, nie wybiegać z pokoju, że to 

przecież tylko gra. Niestety, w tamtym momencie nie potrafiła inaczej zareagować. 

Rano, gdy się obudziła, przypomniała sobie wczorajszy wieczór. Nadal jej było przykro, ale 

jakby już trochę mniej. Co się stało z moją złością? Jeszcze wczoraj rzucałam krzesełkami, 

dziś już bym tego nie zrobiła…- pomyślała. 

Z lekko pochyloną główką zeszła na dół do kuchni i przywitała rodziców krótkim „dzień 

dobry”, po czym zjadła uszykowane przez mamę kanapki i bez słowa poszła z powrotem do 

swojego pokoju. Na szczęście mama, jak to mama, nie dała za wygraną i mimo milczenia 

córki, zapukała do jej pokoju. 

- Kurko! Czy wszystko w porządku?  - zapytała cicho.  – Czy mogę wejść? – dodała po 

chwili, gdy nie doczekała się odpowiedzi. 

- Wejdź mamusiu. – odpowiedziała kurka.  

Mama weszła, zamknęła za sobą drzwi i usiadła na łóżku, obok kurki. 

- Wiesz mamo…- niepewnie zaczęła nasza kurka. – Głupio mi, że tak wczoraj nakrzyczałam i 

rzucałam krzesełkami z gry. Nie pamiętam nawet co dokładnie  krzyczałam, taka byłam zła. 

Bardzo się cieszyłam z tej gry i myślałam, że będę w nią wygrywać, tak jak w Jengę.  

- Chodź ze mną na chwilę do biurka. – powiedziała mama i gdy już obie usiadły, wyciągnęła 

kartkę i narysowała wulkan. Wiesz kochanie – zaczęła – czasem jesteśmy jak wulkan. Kipi w 

nas tyle złości, że w końcu wybuchamy, nawet nie wiemy kiedy. Wyrzucamy z siebie całą 

lawę, w której – oprócz złości – wypływa smutek, żal, wstyd, poczucie winy. – na rysunku 

mamy pojawiła się lawa, która cały czas była uzupełniania o nowe emocje. – Oprócz emocji 

wypływają też trudne sytuacje - twoja poranna kłótnia o sprzątanie pokoju, konieczność 

siedzenia cały czas w domu, tęsknota za babcią, której dawno nie widziałaś. I do tego jeszcze 

ta przegrana w grę. Musiało być ci bardzo przykro, że nie wygrałaś, choć byłaś przekonana o 



tym, że tak się nie stanie i znowu będziesz mistrzynią. W końcu Twój wulkan pod ogromnym 

ciśnieniem niespodziewanie wybuchł. – zakończyła łagodnie mama. 

Kurka pomyślała chwilę. Coraz więcej zaczęło do niej docierać. Ten wybuch nie wziął się z 

nikąd! 

- Sama emocja złości jest normalna i ważna kurko – dodała mama. – Mówi nam o tym, że 

sytuacja, której doświadczamy jest dla nas niebezpieczna, czasem czujemy że jest 

niesprawiedliwa, niekiedy jest odpowiedzią na atak, który czujemy od innych. To czego 

chcemy się nauczyć w życiu to jak panować nad złością tak, by nie robić krzywdy sobie  i 

innym. – zakończyła.  

- Mamo, przepraszam, nie chciałam Was urazić, nie panowałam nad sobą. Nie rozumiałam co 

się ze mną dzieje. Nie  powinnam jednak mówić tych wszystkich słów i rzucać 

krzesełkami…Pójdę przeprosić też tatę. – powiedziała kurka i przytuliła się do mamy. Czuła, 

że wszystko wraca powoli do normy.  

Już miała wyjść z pokoju, jednak zdążyła się obrócić i zapytać o to, co ją najbardziej 

martwiło. - Mamo? – zaczęła nieśmiało kurka. 

- Tak, kurko? – odpowiedziała mama. 

- Ale… czy ty i tata nadal mnie kochacie?  

- Tak kochanie. Każdego dnia bardziej. Chcemy być blisko przy Tobie i przy Twoich 

emocjach, także tych trudnych. Nie jesteśmy po to by cię oceniać czy wyzywać za nie, ale by 

ci przy nich towarzyszyć i pomagać ci radzić sobie z nimi. 

Wychodząc z pokoju kurce przyszła jedna myśl do głowy: skoro moi rodzice chcą być blisko 

mnie nawet, gdy czuję złość, to znaczy, że te emocje nie są takie złe! A nawet ważne i 

potrzebne, jak mówi mama, skoro poświęcane jest im tyle uwagi. Dobrze, że moi rodzice są 

ze mną, gdy nie daję sobie z nimi rady. Mam nadzieję, że z czasem mój wulkan rzadziej 

będzie tak mocno wybuchać – pomyślała, po czym w podskokach pobiegła przeprosić tatę, 

wiedząc że ten na pewno przywita ją z otwartymi skrzydłami.  

 

 



Trudne sytuacje dla dziecka 

1. Bardzo szybkie narastanie złości u dziecka 

Jak uważasz, czy kurka spodziewała się, że tak mocno wybuchnie złością? Czy Ty 

zauważasz, kiedy złość u Ciebie narasta?  

Pokoloruj 3 etapy wybuchy wulkanu i zobacz, co się dzieje z Tobą i Twoim ciałem, zanim 

wybuchniesz. Czy znasz sposób radzenia sobie ze złością, który Ci pomaga? Czy masz 

bezpieczne miejsce, w które możesz się udać, gdy się złościsz? (np. swój pokój czy inne 

pomieszczenie)?  (załącznik 1) 

(potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba sprawstwa, potrzeba realnych ograniczeń) 

2. Trudności w rozpoznawaniu sytuacji przez dziecko, które szczególnie powodują u 

niego złość 

Jakie sytuacje są dla Ciebie najtrudniejsze, które sprawiają, że jak wulkan wybuchasz? 

(załącznik 2) 

(potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba kontroli) 

 

Zagadka: 

Czy pamiętasz jak kurka zareagowała, gdy przegrała w grę? (krzyczała, rzucała elementami 

gry, oskarżała o oszustwo rodziców, mówiła że ich nie lubi). Czy myślisz, że mogła tym 

postępowaniem sprawić przykrość swoim rodzicom? Jaki masz pomysł na to, co innego 

mogła zrobić kurka zamiast tej reakcji?  

Narysuj inne, pozytywne zakończenie bajki! (warto posłuchać dziecka, jaki ma pomysł i 

pozwolić mu je narysować, następnie omówić). Dodatkowo po narysowaniu można 

podpowiedzieć inne pomysły, odnosząc się do wulkanów z ćwiczenia 1 – kurka mogła 

wcześniej powiedzieć stop w grze, gdy widziała że zaczyna odczuwać złość, pójść do 

swojego pokoju, by ochłonąć, potupać nóżką w nim, pokolorować obrazek, powiedzieć 

rodzicom, że czuje złość i boi się że zaraz wybuchnie – porozmawiać o uczuciach, jak 

ochłonie pogratulować rodzicom wygranej itp.). 

 

 

 


