
Dzień Dziecka 

Nareszcie nadszedł długo wyczekiwany dzień przez kurkę. Dzień Dziecka. Obchodzimy go 

co roku, 1 czerwca, kiedy słońce już wysoko świeci na niebie, a dni są coraz dłuższe. Czy Ty 

także, jak kurka, obchodzisz Dzień Dziecka? Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieje, że 

podobnie jak kurka, bardzo ten dzień lubisz i czekasz na niego.  

Kurka już wcześniej miała cały dzień zaplanowany. Plan ten wyglądał następująco: najpierw 

wspólnie z rodzicami pojadą na rolki, następnie na pyszny obiad do ulubionej restauracji, a na 

końcu jeszcze do parku rozrywki, w którym będzie mogła się zanurzyć się w basenie pełnym 

kulek. No i prezent. On jest najważniejszy. Co dostanie jednak nie miała pojęcia. 

Zapowiadało się wyśmienicie! 

A co jeszcze dodatkowo sprawiło, że nasza kurka skakała z radości był telefon dzień przed 

świętem od ukochanej cioci Karolki, która zapytała, czy może dołączyć do wspólnego 

świętowania. Dla naszej kurki oznaczało to jedno – uda jej się zdobyć jeszcze jeden prezent. 

Zastanawiała się, co to może być. Ciocia Karolka zawsze przynosiła jej wspaniałe prezenty. 

Pewnie i tym razem wymyśliła coś niesamowitego.  

Rano, gdy nadszedł dzień 1 czerwca kurka szybko wstała, ubrała się na sportowo i zeszła na 

dół do kuchni na rodzinne śniadanie. Jak się okazało, ciotka Karola już siedziała przy stole i 

piła spokojnie kawę. Na widok naszej kurki, szybko ją odłożyła i obie rzuciły się sobie w 

ramiona z wielką radością.  

- Witaj kochana kurko, jak się dzisiaj czujesz? – zapytała z uśmiechem. 

- Czuję ogromną radość ciociu, w końcu jest Dzień Dziecka! – odparła kurka, lekko 

trzepocząc skrzydłami.  

- Cieszę się razem z tobą. – odpowiedziała ciocia i dodała. – Mam coś dla ciebie.  

Ze stołu zabrała dużą czekoladę Milki, o smaku truskawkowym. 

- Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! – powiedziała i podała czekoladę kurce.  

- Dziękuję… - odpowiedziała nieco zmieszana kurka i odeszła, żeby włożyć prezent do 

swojej skrytki na słodycze. 



Czy wiesz co kurka czuła, gdy dostała czekoladę? Czuła smutek i rozczarowanie. Zawsze 

dostawała ogromne, drogie prezenty od cioci. A tym razem? Tylko czekoladę? Nie potrafiła 

tego zrozumieć.  

Po chwili wpadła do kuchni rozradowana mama i podała kanapki.  

- Kurko, jak zjesz, tata czeka na ciebie z prezentem na dworze. – powiedziała wesoło mama. 

Kurka zawołała „hurra!” i zjadła w pośpiechu śniadanie. Choć czuła jeszcze trochę głodu, 

wybiegła szybko za dom.  

Jak się okazało, tata zamontował jej na bocznej ścianie od garażu obręcz do koszykówki i 

właśnie odbijał nową piłką o grunt, celując po chwili nią do kosza. 

- Wow! Mogę grać w koszykówkę, ale super! Dziękuję za tak wspaniały prezent! – zawołała 

kurka i jeszcze chwilę przed wyjazdem, czekając aż mama się uszykuje, pograła w 

koszykówkę z tatą. 

Cały dzień minął jej wyśmienicie. Postanowiła jednak, że ukarze ciocię za to, że nie 

przywiozła jej prawdziwego prezentu w tak ważne święto. Unikała jej wzroku, odpowiadała 

jej krótko, czasem nawet niemiło. Odzywała się przede wszystkim do rodziców.  

Ukradkiem jednak przyglądała się cioci. Początkowo ciotka Karola bardzo próbowała do niej 

zagadać, potem jakby trochę mniej, z czasem odzywała się już bardzo mało i raczej smutna 

szła u boku rodziny, z lekko rozbieganym wzrokiem. Kiedy mama do niej czasem zagadała, 

nie zawsze wiedziała o czym była rozmowa, prosiła o powtórzenie. Na końcu dnia, gdy już 

wrócili do domu, pożegnała się krótko i szepnęła jeszcze raz kurce „wszystkiego 

najlepszego”. 

Kurka nie rozumiała tego zachowania, to przecież ona, a nie ciocia miała prawo być smutna! 

To przecież ona nie dostała prezentu, a było jej święto.  

Przed zaśnięciem przyszła do niej mama, z pytaniem czy chciałaby porozmawiać. Kurka się 

zgodziła i powiedziała jej o swoich uczuciach, o tym jak bardzo było jej przykro, jak czekała 

na prezent od cioci i jak bardzo potem była na nią zła. 

Mama pokiwała ze zrozumieniem głową i zaczęła wyjaśniać.  



- Kochana kurko, słyszę jak trudne dla ciebie było to, że nie dostałaś prezentu od cioci, choć 

zawsze go dostajesz. Rozumiem, że bardzo go oczekiwałaś. Ciocia jednak niedawno straciła 

pracę i nie stać jej jak dawniej na prezenty dla ciebie. Postanowiła więc przyjechać do nas, by 

poświęcić ci swój cały dzień i sprawić tobie swoją obecnością radość. Prezenty są miłe, ale są 

one darem a nie czymś, czego możemy oczekiwać od drugiej osoby. Nie zawsze ten, kto 

będzie nas odwiedzał będzie kupował ci prezenty, z różnych powodów. Czasem dorosłych nie 

stać na prezenty, czasem zapomną o kupnie ich dla dziecka, czasem celowo przyjeżdżają bez 

prezentu, by dzieci nie kojarzyły ich tylko z nimi. – odpowiedziała spokojnie mama. 

- Mamo, teraz już wszystko rozumiem. Nie powinnam tak zachowywać się wobec cioci. 

Widziałam, jak jej było przykro, gdy się do niej nie odzywałam. Zamiast tego, mogłam z nią 

porozmawiać o tym, co czułam. Czy myślisz, że ciocia przyjmie moje przeprosiny? – zapytała 

cicho kurka. 

- Jestem tego pewna. Jutro z rana zadzwonimy do niej. – powiedziała mama i zanim wyszła 

dodała. – Kochana kurko, warto żebyś o tym pamiętała, że poświęcony komuś czas jest o 

wiele cenniejszym prezentem niż wszystkie razem dane najdroższe prezenty świata.  

Kurka popatrzyła na mamę i kiwnęła delikatnie głową. Następnego dnia zadzwoniła do cioci 

Karoli i wszystko jej wytłumaczyła. Na szczęście było tak jak mama powiedziała – ciocia z 

radością przyjęła przeprosiny.   

Kurka zapamiętała tą lekcję na bardzo długo. Już więcej nie oczekiwała od gości prezentów, a 

gdy je dostawała, przyjmowała je z wdzięcznością i pokorą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trudne sytuacje dla dziecka 

1. Rozczarowanie otrzymanym prezentem lub brakiem prezentu 

Czy pamiętasz czy kurka dostała prezent od cioci Karoli? Dlaczego dostała tylko czekoladę? 

Jak Ty się czujesz z tym, że nie dostałeś wymarzonego prezentu/nie dostałeś prezentu od….?  

Czy pamiętasz jakie słowa mamy pomogły kurce poradzić sobie z tymi emocjami? (można 

jeszcze raz przeczytać). 

Nie ma nic złego w tym, że tak się czujesz. Kurka również czuła się smutna i rozczarowana. 

Czasem jest tak, że ktoś kupił nam zupełnie inny prezent, niż ten co oczekiwaliśmy lub w 

ogóle nie dostaliśmy prezentu. Kurka dostała od cioci prezent w postaci czekolady, choć 

miała nadzieję, że dostanie jakąś zabawkę. Warto pamiętać jednak, że każdy prezent jest 

darem, który staramy się zawsze przyjmować z wdzięcznością. Czasem tym darem jest 

spędzony wspólnie czas i jest to najcenniejszy dar. Narysuj proszę prezent, który najbardziej 

na świecie chciałbyś dostać (można porozmawiać o tym prezencie, jak dziecko bawiłoby się 

nim, dopytywać o szczegóły, jeśli nie dostało takiego, to wyjaśnić dlaczego). Nawet jeśli 

wiemy, co dziecko chciało dostać, warto namówić dziecko, by i tak narysowało marzenie – 

pomoże to poradzić sobie z trudnymi emocjami, nazwać je, porozmawiać o nich, ale też 

trochę odwrócić uwagę i skupić na rysowaniu. Jeśli np. nie stać nas na prezent można 

powiedzieć o tym otwarcie, dodając, że jeśli mielibyśmy magiczną różdżkę to na pewno 

byśmy taki mu wyczarowali. Ważne jest by nie obiecywać czegoś, czego nie możemy dać 

dziecku. Jeśli nasze dziecko jest smutne, pozwólmy mu na to. Chodzi raczej nie tyle o to, by 

zmienić odczuwaną emocję, ale pomóc w jej przeżywaniu, towarzyszyć, nazywać, 

pokazywać, że jest ona trudna, ale w końcu mija.  

2. Niechęć do dzielenia się zabawkami, duże przywiązanie do zabawek 

Kurka w naszej opowieści bardzo chciała dostać kolejną zabawkę, ale prawdę mówiąc, kurce 

nie brakowało żadnych zabawek, miała nimi wypełniony cały pokój. Podobnie jak Ty masz 

ich bardzo, bardzo dużo. To miło mieć tyle zabawek, ale zauważyłam, że część z nich została 

przez Ciebie już zapomniana i odstawiona w kąt, na niektóre jesteś po prostu za duży. To 

normalne, że niektórymi zabawkami już się nie bawimy – jesteśmy nimi znudzeni, czasem są 

one zbyt dziecinne dla nas.  Pomyślałam jednak, że nie wszystkie dzieci mają tyle szczęścia 

posiadać tyle zabawek. Pomyśl, czy jest jakaś zabawka, którą mógłbyś oddać dziecku, które 

bardziej je potrzebuje np. dziecku z domu dziecka, które nie ma nikogo, kto kupiłby mu nową 

zabawkę. Byłoby to bardzo miłe z Twojej strony (można zostawić dziecko z tą myślą, nie 

narzucać swojej woli, jeśli widać, że nie chce. Być może warto wówczas zastosować 

modelowanie – samemu oddać jakieś rzeczy ludziom potrzebującym lub poprosić znajomą 

rodzinę i ich dziecko o taki gest, by zainspirować nasze dziecko – ale nie traktować tego jako 

porównanie lepszy-gorszy, dać dziecku szansę wyboru, czas, naszą akceptację dla tego, co 

zrobi. Nam też nie jest łatwo rozstawać się ze swoimi dobrami:)).  

 


