
Jedynaczka 

Czy jesteś gotowy? Najedzony? Ciekawy nowej bajki? Tak? 

Zapraszam cię zatem do kolejnej opowieści o naszej kurce. 

Czy masz rodzeństwo? Jeśli masz, mam nadzieję, że cieszysz się z posiadania siostry lub 

brata. Jeśli nie masz, to historia ta będzie dzisiaj dla ciebie szczególnie zrozumiała i bliska 

twojemu sercu.  Jak już wiesz, kurka mieszka w domu z tatą i mamą. Nie ma siostry ani brata. 

Czy jest z tego powodu zadowolona? Różnie to bywa, czasem tak, czasem nie, ale każdemu z 

nas się zdarzają się chwile, w których pragniemy zmiany. Te dzieci, które mają rodzeństwo 

po kłótni z bratem lub siostrą pomyślą „jak ja mam dość mojego brata, jak ja mam dość mojej 

siostry!” a dzieci, które nie mają rodzeństwa i tęsknią za kimś do wspólnej zabawy pomyślą 

„ile ja bym dał, żebym mieć brata lub siostrę!”. 

Takie myśli pojawiły się w głowie naszej kurki pewnego dnia, kiedy nie mogła jeszcze 

chodzić do kurnika-przedszkola. Tata pojechał do pracy, a mama… Kurka nie umiała nawet 

powiedzieć, co mama robi. Dla niej liczyło się to, co ona sama-kurka chce robić. A to na co 

miała ochotę, to była zabawa lalkami w pałacyku, który dostała na Święta Bożego Narodzenia 

od ciotki Karoli. Lalki były dwie, w pięknych sukienkach, gotowe by poznać księcia – Józefa 

(który czekał cierpliwie na półce na swoją wybrankę).  

Nasza kurka wzięła lalkę królewny i Józefa, pochodziła nimi chwilę po pałacu. Obie zabawki 

rozmawiały ze sobą, chwyciły się nawet za rękę, ale nasza kurka odczuwała znudzenie, 

próbując wymyślić kolejne dialogi. W końcu zrezygnowana poszła do mamy.  

- Mamo! Pobawisz się ze mną? – zapytała.  

- Kochanie, teraz nie mogę, jestem zajęta. – odpowiedziała mama, spoglądając na kurkę zza 

ekranu laptopa, opuszczając lekko okulary.  

- No tak, ty nigdy nie masz czasu na zabawę ze mną. – odparła kurka i nie czekając na 

odpowiedź mamy powiedziała to, co cały dzień chodziło jej po głowie. – Gdybym miała 

siostrę lub brata, to miałabym z kim się bawić. I byłoby wszystko o wiele fajniejsze. To wasza 

wina, że jestem sama... – przerwała i spojrzała niepewnie na mamę. W głębi serca nasza 

kurka czuła, że powiedziała za dużo i może nie mieć racji, ale teraz już nie mogła cofnąć 

swoich słów.  



Mama zamilkła. Odsunęła krzesło od biurka i popatrzyła na córkę, lekko zamyślona.   

- Czym chciałabyś się pobawić? – zapytała. 

- Lalkami. – odpowiedziała kurka, zdziwiona pytaniem mamy. Nie spodziewała się, że po tym 

co powiedziała, mama będzie chciała się z nią jeszcze bawić.  

- To chodźmy! – powiedziała mama i razem z kurką udała się do jej pokoju. W pokoju mama 

usiadła na dywanie, po czym wzięła jedną z lalek… I się zaczęło. 

Kurka spojrzała niepewnie na mamę. 

- Mamo, tą lalką ja będę się bawić. Wybierz Józefa lub drugą lalkę. 

- Nie, chcę być tą lalką. 

- Ale ja ją już wybrałam! – odparła lekko zdenerwowana kurka.  

- Ja byłam pierwsza! – szła w zaparte mama.  

- Jeju, no dobrze…- powiedziała poirytowana kurka. – Bawimy się tak, że wybieramy się na 

bal i myślimy o tym, jak się ubrać i jak to będzie, dobra?  

- No nie wiem. Wiesz co, daj mi jednak swoją lalkę. – powiedziała mama, szybko sięgając po 

drugą lalkę i robiąc zamianę. Co ty na to, by urządzić ucieczkę z pałacu? – zapytała mama.  

- Jaką ucieczkę? Idziemy na bal. Mówiłam przecież! – krzyknęła kurka. 

- Bal jest nudny, będziemy uciekać, Józef pomoże nam w ucieczce. – odparła radośnie mama. 

- Mamo! O co ci chodzi? Zawsze bawiłyśmy się jak ja chcę! Jak tak ma to wyglądać, to ja nie 

chcę się z tobą bawić! – powiedziała kurka, biorąc piórka pod boki. 

- Okej. Twoja decyzja. – powiedziała mama i wstała z podłogi. Zanim wyszła z pokoju 

szepnęła. – Pst! Nie byłam teraz mamą, pomyśl kogo udawałam.  

Mama wyszła, zostawiając zdumioną kurkę, siedzącą obok pałacyku. Czy domyślasz się kim 

była mama w zabawie? W jaką rolę się wcieliła? Tak, mama udawała jakby to było, gdyby 

kurka miała siostrę. W końcu i kurka domyśliła się o co chodziło mamie i pomyślała też nad 

słowami, które wypowiedziała w jej kierunku. Pobiegła prędko do pokoju, w którym była 

mama.  



- Mamo, porozmawiajmy. – zaczęła kurka. 

 - Oczywiście! Cieszę się, że przyszłaś. Czy już wiesz, kim byłam w zabawie? 

- Tak. Udawałaś moją siostrę. To chyba nie jest takie proste mieć rodzeństwo… - powiedziała 

kurka.  

- Nie jest takie proste, zgadza się. Nie chciałam sprawić ci przykrości w tej zabawie, tylko 

pokazać ci, że czasem nie wszystko jest takie, jak sobie wyobrażamy. – powiedziała mama, 

po czym dalej wyjaśniała. – Słyszę, że jest ci trudno i przykro, że nie masz rodzeństwa. Nigdy 

o tym wcześniej nie rozmawiałyśmy i nie wiesz dlaczego jesteśmy tylko we trójkę. W twojej 

wyobraźni posiadanie brata lub siostry spowodowałoby, że wreszcie miałabyś z kim się 

bawić. I tak, to prawda. Dzięki rodzeństwu dzieci mogą się wspólnie bawić, rozmawiać na 

interesujące je tematy, chodzić razem za rękę. Czasem jest jednak tak, że rodzeństwu bardzo 

ciężko razem jest się dogadać i wspólnie dzielić zabawkami. Choć wiem, że to żadne 

pocieszenie. – powiedziała. Wzięła oddech i kontynuowała.- Przykro mi, że nie masz brata 

ani siostry. Rodzice nie decydują się na kolejne dzieci z różnych powodów. Czasem brakuje 

im pieniędzy i obawiają się o wydatki związane z kolejnym dzieckiem, czasem kobiecie nie 

udaje się zajść w kolejną ciążę, czasem jest chora i nie może mieć więcej dzieci.  

- Mamo, a dlaczego wy macie tylko mnie? – zapytała kurka. 

- Takie było nasze marzenie i decyzja, żeby mieć jedno dziecko. Nie wiem czy była to dobra 

decyzja. Widzę jak bardzo brakuje ci czasem brata lub siostry. Decydując się na jedno 

dziecko, na ciebie, chciałam spełnić moje marzenie, by zawsze być bardzo blisko mojej 

córeczki i mam nadzieję, że tak właśnie jest. – mama spojrzała niepewnie na córkę. 

- Kurko, tworzymy każdego dnia więź pełną miłości, zaufania, codziennych rozmów. To jest 

dla mnie najważniejsze. To piękno, które tworzymy jest ważniejsze od tego czy jest nas 

trójka, czwórka czy nawet siódemka. Każda rodzina jest inna i każda jest na swój sposób 

niezwykła i wyjątkowa. – dodała i przytuliła kurkę. Trzymając ją w objęciach, mówiła dalej.  

– Wiem, że nie poświęcam ci tyle czasu, ile byś chciała. Tata jeździ do pracy, a ja do 

popołudnia też pracuję – przez Internet w domu. Mam takie same zadania, jak gdybym była w 

biurze, do którego wcześniej jeździłam. Zazwyczaj dopiero wieczorem znajduję czas na 

wspólne zabawy. Czasami udaje się wcześniej, jak dobrze wiesz. Muszę jednak oprócz pracy 

przygotować jeszcze obiad, zrobić zakupy, pranie, posprzątać. To wszystko robię dla ciebie i 



co mogę robię z tobą. Jest jednak czas w którym ja zajmuję się swoją pracą, a ty musisz 

znaleźć sposób na zabawę w pojedynkę. – zakończyła mama.  

Kurka się zamyśliła. Nie zauważała tego wszystkiego, co mama robiła. To wszystko było dla 

niej takie naturalne i oczywiste, że nie pomyślała ile czasu i wysiłku wkłada w te wszystkie 

obowiązki mama. A ona sama ma trudność nawet z posłaniem własnego łóżka.  

- Dziękuję ci mamo, za wszystko co robisz. Dziękuję, że znalazłaś czas, by mi to wszystko 

wytłumaczyć. Wiesz, może nie mam siostry, ale moją kuzynkę Zosię kocham jak siostrę. I 

mam przyjaciółkę Alę, której mogę wszystko powiedzieć! – z uśmiechem powiedziała kurka, 

po czym dodała. - Mam jeszcze parę pomysłów na zabawę, także nie musisz się o mnie 

martwić.  

Wychodząc z pokoju pokiwała mamie, po czym dodała z udawaną powagą. – Ale do lalek 

mamo, to już się naprawdę nie zbliżaj!   

- Ani mi się śni! – ze śmiechem odpowiedziała mama i z powrotem zasiadła do laptopa. 

Kurka poszła do pokoju i zaczęła się bawić…a w co się bawiła? To już pozostanie jej 

tajemnicą! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trudne sytuacje dla dziecka 

1. Dziecko często się nudzi 

Czy pamiętasz jakiej emocji doświadczyła dzisiaj kurka? Tak, była to nuda. Czy Ty znasz 

jakieś sposoby na nudę? Kiedy Ty się najczęściej nudzisz?  

Zauważ, u nas w domu często też jest tak, że dorośli nie tylko pracują, ale muszą też wykonać 

obowiązki wokół domu, jak mama kurki: pranie, gotowanie, zakupy. Często też jesteśmy 

zmęczeni tymi obowiązkami i nie mamy ani sił ani ochoty na zabawę i musimy odpocząć. Jak 

nie odpoczniemy często potem chodzimy jak te wulkany, z poprzednich bajek, które zaraz 

wybuchną, ponieważ brakuje im odpoczynku. Mam na Twoją nudę jednak pewien pomysł. 

Stwórzmy apteczkę, do której zawsze będziesz mógł sięgać, gdy dopadnie Cię nuda. 

(załącznik – w środku apteczki dziecko rysuje pomysły, co może robić, gdy dopadnie je nuda, 

sięgamy po nią za każdym razem, gdy dziecko się nudzi). 

(Potrzeba realnych ograniczeń, potrzeba sprawczości, potrzeba autoekspresji) 

2. Pragnienie posiadania siostry lub brata (dla jedynaków) 

Czy pamiętasz dlaczego kurka pragnęła mieć rodzeństwo? Czego Tobie najbardziej brakuje, 

jako jedynakowi? Co byś najchętniej robił z siostrą / bratem? Zadanie do wyboru:  

- jeśli wiemy, że dziecko ma bliskiego kolegę/koleżankę/kuzynostwo – Narysuj osobę, która 

jest dla Ciebie jak brat lub siostra.  

- jeśli nasze dziecko nie ma nikogo bliskiego, raczej jest gdzieś obok grupy rówieśniczej – 

Narysuj jak wyobrażasz sobie swojego wymarzonego brata lub siostrę, jak by wyglądał, co 

moglibyście razem robić. 

3. Trudne relacje z rodzeństwem  

Czy cieszysz się z posiadania siostry/brata? Jakie są plusy tego, że masz siostrę lub brata? Za 

co najbardziej lubisz jego/ją, w co lubicie się wspólnie bawić? To wielkie szczęście mieć 

kogoś w rodzinie, z kim można się bawić, kogoś na kogo można zawsze liczyć i w 

przedszkolu i w szkole. Może narysujemy jakiś rysunek dla Twojego brata/siostry i 

podziękujemy za to, że z nami jest? 

     4. Zazdrość o siostrę/brata 

Widzę, że czasem jest Ci trudno i smutno, kiedy poświęcamy więcej czasu dla Twojego 

brata/siostry. Dzieje się tak, ponieważ….(w zależności od sytuacji np. rodzeństwo jest 

młodsze, potrzebuje więcej opieki albo starsze i pomocy przy lekcjach). Nie zmienia to tego, 

że kocham Was tak samo mocno i cieszę się że jesteś moim synem/córką. Twój brat/ siostra 

jest dla mnie tak samo ważny jak Ty. Jeśli chcesz, możemy razem stworzyć taki specjalny 

czas, w którym raz w tygodniu poświęcę czas tylko na wspólną zabawę, wyjazd lub rozmowę 

z Tobą. Co Ty na to?  

(potrzeba więzi, przynależności, bezpieczeństwa) 


