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DRODZY RODZICE: 
 Bajki terapeutyczne opowiadają o trudnych 

sytuacjach, z którymi spotykają się bohaterowie             

tych bajek. 

 Dzieci często utożsamiają się z bohaterami bajek         

i dzięki temu łatwiej jest im zrozumieć przeżywane 

przez nich trudne sytuacje i towarzyszące                         

im negatywne emocje. 

 Zauważają też, że nie tylko oni przeżywają lęki, 

obawy i smutek, ale też inni w podobnych 

sytuacjach mogą czuć się                                                        

tak samo  lub podobnie,                                                     

co pozwala dzieciom                                                 

zaakceptować i zrozumieć                                           

niektóre trudne sytuacje. 
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 Dzieci uczą się też na przykładzie bohaterów bajek 

pokonywać pewne trudności i przezwyciężać 

negatywne emocje, które im towarzyszą.  

 Poprzez opowiadanie czy czytanie dzieciom  

interesujących krotkich historyjek na temat różnych 

trudnych sytuacji, które przytrafiły się ich bohaterom 

oswajamy dzieci z ich lękiem. 

 W ten sposób możemy                                              

skutecznie  pomóc dziecku                                     

poradzić sobie                                                                                                                         

z przeżyciami,                                                             

przykrościami,                                                            

problemami                                                                             

i lękami. 
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 Bajki terapeutyczne nie tylko przyciągają uwagę 

dziecka i wzbudzają jego zainteresowanie,                           

ale także pobudzają jego wyobraźnię                              

i uczą kreatywnego myślenia. 

 

 Opowiadania te ukazując dziecku doświadczenia 

innych wzbogacają je o wiedzę, uczą tego,                    

jak można radzić sobie w trudnych sytuacjach, 

ukazuja konsekwencje, a także pozwalają pewniej 

stąpać po świecie podczas                                          

zdobywania własnych                                               

doświadczeń i zbierania                                                    

swojego bagażu                                                     

życiowego.  
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 Bajki terapeutyczne                                                         
pozwalają dziecku                                                         
dowiedzieć się czegoś                                                                   
o bliskich, czasami                                                                     
o sobie i o własnych                                                  
problemach oraz zobaczyć,                                                        
że nie tylko ono – dziecko                                                        
– ma problem i, co                                                  
najważniejsze, w tym                                       
problemie dziecko nie jest                                            
skazane tylko na siebie,                                                       
ma wsparcie i jest rozumiane. 

 

 Pozytywne zakończenie opowiadania czytanego 
lub opowiadanego wieczorem wpływa na dobre 
samopoczucie dziecka. Często pozwala mu to          
w spokoju zasypiać. 
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 Bajki terapeutyczne opisane w tej 

prezentacji napisane zostały przez 

uczestników kursu terapii pedagogicznej, 

organizowanego przez Fundację                  

„Promyk Słońca”.  

 

 Można je również odnaleźć                                      

w Publikacji bezpłatnej Projektu 

współfinansowanego                                                               

ze środków Unii Europejskiej                                          

w ramach Europejskiego                                  

Funduszu Społecznego                                           

pod redakcją Hanny Darian. 
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KOCHANE DZIECI: 
 Przed Wami pierwsza część bajek terapeutycznych, 

która będzie poświęcona opowiadaniom o różnych 

sytuacjach, które mogą wiązać się ze szkołą                                             

i szkolnym życiem.  

 Jeszcze w tym tygodniu, w II części naszych bajek 

pojawią się opowiadania o tym, czego często boją  

się dzieci.  

 Mam nadzieję, że chętnie przeczytacie jak 

bohaterowie bajek poradzili sobie ze swoimi lękami            

i kto im w tym pomogł. 

 Tymczasem zapraszam na opowiadania związane       

ze szkołą, pozdrawiam Was serdecznie i życzę 

przyjemnej lektury  

                     – Wasza psycholog - pani Beata  

 



CZĘŚĆ I – BAJKI 

ZWIĄZANE       

ZE SZKOŁĄ 

• Róży Stelmach                  
„Zygzak idzie             
do szkoły” 

• Bogumiły Antkowiak 
„Razem raźniej                         
i przyjaźniej”  

• Marioli Gajewskiej / 

   Małgorzaty Rybackiej /  

Małgorzaty Żmudzińskiej  

          „Leśna szkoła” 

Katina  
Karamichailidu-Piskorz                                                                                  

     „Złota czapeczka” 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://imged.pl/pierniczki-ciasteczka-szkola-rog-obfitosci-tyta-26916515.html&psig=AOvVaw1YVH516PnPv2qdJaaHpTmb&ust=1589062459458000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCL4_akpekCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://dyplomydladzieci.pl/p438,r-22-rozki-obfitosci-tyta-pierwszoklasisty-55cm.html&psig=AOvVaw1YVH516PnPv2qdJaaHpTmb&ust=1589062459458000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCL4_akpekCFQAAAAAdAAAAABAW


Róża Stelmach  
 
ZYGZAK IDZIE                       

DO SZKOŁY 
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- Dzień dobry kochany Zygzaczku,                             

pora wstaaawać, pobuuudkaaaaa!  

– głos Mamy dobiegał do leżącego                          

jeszcze w łóżku małego Zygzaka.  

- O nie, pomyślał sobie, zapewne                          

znowu będę musiał pójść do szkoły.  

- Tylko nie to!  

Zygzak niechętnie wstał                                  

z łóżka. 

– Mamusiu, czy mogę dziś                                         

zostać w domu?  
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Ubierz się i zaraz jedziemy do szkoły. 

Szybciutko! Na dworze było bielutko                      

od śniegu. Wszystkie drzewa były                        

ubrane w grube, białe kożuchy. 

Jak fajnie byłoby porzucać się                        

śnieżnymi kulkami, pomyślał                                  

Zygzak, kiedy wsiadał z Mamą                                

do samochodu. Brum, brum, zaburczał silnik 

samochodu i ruszyli w drogę.  

Na samą myśl                                                              

o tym, że zaraz zostanie sam,                                       

w oczach Zygzaka pojawiły                                        

się wielkie łzy. 
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Nagle samochód                                             
zatrzymał się  przed szkołą.  

Przez szybę Zygzak zauważył                                  
inne autka, które z uśmiechem                      
maszerowały ze swoimi                                     
Mamami do szkoły.  

W szatni przywitała Zygzaka                                    
Pani Koparka, Kasia. 

-Nie chcę tutaj zostać, zabierz mnie            
stąd, Mamo – powiedział Zygzak szlochając. 

– Wrócę po ciebie później. Miłej zabawy.  

Zygzak chciał właśnie uczepić się 
maminego płaszczyka, kiedy usłyszał 
trzaśnięcie drzwi. Odwrócił się, Mamy               
już nie było. 
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– Buuu, buuu – rozległ się głośny płacz i krzyk. 

– Chcę do domu – krzyczał Zygzak. Nagle 

poczuł, jak ktoś klepnął go po ramieniu.  

– Czołem kolego! Dlaczego                                  

płaczesz i tak głośno krzyczysz?  

– Zostaw mnie, odejdź sobie,                                  

chcę do mojej Mamy                                 – 

odpowiedział Zygzak.  

– No tak! Jesteś tutaj nowy. Wiem,                        

co czujesz, ja też kiedyś tak płakałem jak ty. 

Na te słowa Zygzak przestał krzyczeć                      

i odwrócił się, żeby zobaczyć,                                   

kto to powiedział. 
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 Ujrzał małego Garbuska.  

– Cześć, mam na imię Garbusek,                       Zbyszek. 

– Cześć, a ja Zygzak.  

– Dlaczego płaczesz? – zapytał                         Zbyszek.  

– Bo moja Mama poszła sobie,                           

zostałem sam. 

 – I pewnie myślisz, że coś Ci się                                        

może stać gdy jej nie będzie?  

- Dokładnie. Skąd wiesz, co czuję? 

- Bo ja kiedyś też tak myślałem,                                                 

i też płakałem i bałem się, tak jak ty                                                                  

– powiedział Garbusek.  

– I już się nie boisz?  

– Pewnie, że nie. Już wiem,                                                  

że w szkole jest wesoło i miło. 
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- I jestem tutaj bezpieczny.                                                  

Twoja Mama poszła do pracy i później 

przyjdzie po ciebie i pojedziecie razem        

do domu. Wiem to, bo moja Mama też mnie 

zostawia w szkole, kiedy idzie do pracy.                 

I zawsze po mnie wraca.  Tak samo, jak 

mamy wszystkich innych autek, które chodzą 

do tej szkoły.  

– Poważnie? Nie kłamiesz?                             – 

zapytał Zygzak.  

– No co ty! Mówię całą                           

prawdę. I wiesz co? Mi to się                                     

teraz  bardzo podoba w szkole. 
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Poznałem tutaj bardzo miłych kolegów                        

i koleżanki: Skodę Marysię, Śmieciarkę Basię, 

Spychacza Edka, Forda Michała i Opla 

Karola. Chodź ze mną. Zapoznam                    

cię z nimi.  

Zygzak trochę się jeszcze wahał.  

Z jednej strony był bardzo ciekawy,                         

z drugiej tęsknił za Mamą. 

– No chodź! – Garbusek                                          

Zbyszek chwycił go                                                               

za rękę i zaprowadził                                                      

do klasy. 
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– Mamy tutaj ławki, krzesełka, tablicę, 

kolorowy dywan i kolorowe dekoracje,                                   

a nawet miejsce do zabawy.                                                

I jesteśmy bezpieczni w naszej                                         

szkole. Opiekuje się nami Pani                                  

Koparka Kasia. Ona jest bardzo                                   

miła, mądra i ciekawie                                                 

prowadzi lekcje. Czasem też                      

śpiewamy i rysujemy. Jest                                       

bardzo fajnie. Zaraz sam                            

zobaczysz! 
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Zygzak poznał wszystkie autka, były 

bardzo miłe, tak jak mówił Garbusek. 

Pani Kasia nauczyła wszystkich 

śmiesznego wierszyka, Zygzak 

namalował pięknego, czerwonego 

tulipana dla swojej Mamy. Bawił się         

na przerwie razem ze Spychaczem 

Edkiem i Skodą                                          

Marysią. Przez                                         

cały czas był                                              

bardzo wesoły.                                           

Czuł się bezpiecznie. 
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Nawet się nie obejrzał, kiedy przyszła                       

po niego Mama.  

Bardzo się ucieszył na jej widok                              

i mocno się do niej przytulił.   

Pożegnał się jeszcze ze wszystkimi autkami.  

– Zobaczymy się jutro Zygzaku? 

 – zapytała Pani Koparka Kasia.  

– Tak! – odpowiedział                                            
Zygzak. 
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W drodze do domu Zygzak opowiadał 

Mamie o wszystkich szkolnych przeżyciach.  

Mama była bardzo dumna ze swojego 

synka. 

Następnego dnia rankiem, Zygzak 

szybciutko ubrał się i pojechał z Mamą         

do szkoły.  

Przy wejściu podarował Mamie wielkiego 

buziaka  i powiedział:  

– Do zobaczenia później,                                       

Mamusiu.  

 I radośnie pobiegł                                                  

do innych autek. 
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Bogumiła  

Antkowiak  

„RAZEM RAŹNIEJ                      

I PRZYJAŹNIEJ” 
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 W wielkim stawie,                                                                      

tuż obok Sosnowego Lasu,  mieszkały zielone żabki, 

które robiły dużo hałasu.  

 Wieczorami głośno rechotały,                             

kumkały i wesoło się śmiały.  

 Wszystkie bardzo się lubiły,                                         

często w „szkołę” się bawiły. 

 Jedna była nauczycielką, druga dyrektorem, 

trzecia była panią woźną, a pozostałe                

odgrywały uczniów role.  

 Bardzo tę zabawę lubiły,                                           

zawsze zgodnie się bawiły                                                

i o pójściu do prawdziwej                                           

szkoły od dawna marzyły. 
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 Żabki nie chodziły                                                    

jeszcze do szkoły, bo były za małe.  

 Na harcach i zabawach spędzały dni całe.  

 Wreszcie przyszła pora na naukę w szkole. 

 Żabki poszły do pierwszej klasy                           

szczęśliwe i wesołe.  

 Bardzo szkołę polubiły,                                             

wszystkie chętnie się uczyły.  

 Pilnie zadania domowe odrabiały i bardzo 

grzecznie się zachowywały.  

 Były dla siebie miłe,                                                     

nigdy się nie kłóciły,                                                   

chętnie z sobą przebywały                                                          

i w razie potrzeby                                                                  

sobie pomagały. 
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Pewnego dnia do ich klasy                                  

przyszedł nowy kolega.  

Pani wychowawczyni,                                                         

Kacpra dzieciom                                

przedstawiła                                                                   

i o przyjazne powitanie                                            

wszystkich poprosiła.    

   

Żabki do nowego kolegi                                 

miło się uśmiechały,                                                   

miejsce w ławce mu wskazały. 

Jednak nowy uczeń był bardzo ponury,                        

i nie odzywał się do nikogo.  
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Nie odpowiadał na pytania,                                  

nie siadł z żabkami do wspólnego śniadania.  

Po lekcjach szybko wychodził ze szkoły.  

Nie pojawiał się na podwórku, na którym            

żaby puszczały latawce                                 

na sznurku. 

 

Mijały dni za dniem.  

Żabki bardzo się starały,                                           

by polubił ich nowy kolega.  

Częstowały go pysznościami,                               

a on odmawiał, mówił, że nie potrzeba.  
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Zapraszały go do wspólnej zabawy,                                 

a on mówił, że nie ma ochoty,                                      

a nawet kiedyś wykrzyczał,                                      

że głupie są ich zabawy i psoty. 

Stawał się niegrzeczny.  

Na naukę nie miał ochoty.  

Zaczęły się z nim prawdziwe                         

kłopoty.  

Miał problem z czytaniem,                                        

bardzo trudził się nad każdym                       

matematycznym zadaniem,                                         

miał też kłopoty z pisaniem.  
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Dzieci chciały mu                                          
pomóc w nauce, wspólnie odrabiać 
zadania, a on powiedział, że to jego 
sprawa, i nie chce słuchać ich                   
czczego kumkania.  

Nic im do tego, niech każdy                                 
pilnuje siebie samego.  

Kiedyś dzieci wielką wieżę zbudowały, 
równiutko klocki poukładały.  

Dumne były ze swojej pracy                                       
i chciały pokazać ją Pani.  

Czekały, aż pani wejdzie                               
do klasy  i nagle stała się                                         
rzecz niebywała. 
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Kacper kopnął w klocki i wieża się rozsypała.  

Dzieci zdumione patrzyły na kolegę,                           

a część żabek po prostu się popłakała. 

Po raz pierwszy w klasie dzieci były smutne, 

Kacper wywołał kłótnię.  

Powiedział dzieciom, że wszystkie są głupie,  

że w nosie ma ich zabawy.  

Kopnął tornister Kumkumki,                                        

rzucił ołówkiem Ropuszka,                                     

wystawił język Żabusi                                                           

i powiedział, że wcale                                                          

do szkoły chodzić nie musi. 
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Po lekcjach żabki poszły do pani                                        

i o wszystkim jej opowiedziały.  

Pani bardzo się zmartwiła,                                        

ale dzieciom tłumaczyła,                                                

że ciężko jest Kacprowi,                               że 

potrzebuje czasu, żeby                             

polubić nową szkołę, i żeby                               

się nie smuciły  –  mają jak                     

zawsze być wesołe.  

Prosiła, żeby się dzieci na niego                   

nie gniewały, i jeszcze trochę                

cierpliwości  mu okazały. 
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 Po kilku dniach Kacper wrócił do szkoły.  

 Siedział spokojnie, nie dokuczał nikomu,                

ale żabki nie poprosiły go do wspólnej zabawy,       

nie uśmiechały się do niego miło.  

 Trochę Kacprowi smutno się zrobiło                               

i zaraz po lekcjach pobiegł do domu. 

 Nazajutrz dzieci poszły na szkolną wycieczkę, trochę 

pochodzić po lesie, usłyszeć skąd echo niesie.  

 Kiedy zbliżali się do stawu, usłyszały                 

przeraźliwy krzyk. Wszystkie żabki                       

skoczyły tam w mig.  

 Najszybciej skakał Kacper                                                     

i pierwszy dotarł do stawu. 
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A to mama Sowa                                             

głośno krzyczała,                                               

bo do wody wpadła jej                             

córeczka – sówka mała.  

Kacper nie namyślał się ani                      

chwili, skoczył do wody i płynął                    

szybko w stronę pisklęcia.  

Już zaczął tonąć maluszek,                                          

już pełen wody był jego brzuszek.  

W ostatniej chwili chwycił go                  

Kacper, ciężko oddychał ze                        

zmęczenia  ale nie puszczał maleńkiego,                                  

tylko powoli płynął do brzegu najbliższego. 
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Był już bardzo zmęczony, tracił siły,                                 

a do pokonania długie metry                    

przed nim były.  

Nagle poczuł, że lżej mu się zrobiło,                               

bo na pomoc kilka żabek przybyło.  

Kumkumka, Żabusia i Ropuszek,                        

dzielnie Kacprowi pomagali,                                 

i wspólnie życie maleńkiej sówki uratowali. 

Mama sowa ze łzami żabkom                         

dziękowała, wszyscy patrzyli                                 

na Kacpra z podziwem,                                            

głośno go oklaskiwali,                                     

podziwiali, gratulowali. 
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Po raz pierwszy Kacper                                   

uśmiechnął się szeroko                                               

i poczuł się szczęśliwy.  

Uwierzył, że w nowej klasie                                   

będzie miał przyjaciół                                         

prawdziwych.  

Bo pomimo tego, że sprawiał im dużo złego           

w trudnej chwili nie zostawili go samego. 

Przyszli mu z pomocą i wspólnie uratowali 

pisklaka. Kacper spuścił oczy                                 

i wszystkich głośno przepraszał,                         

za wszystkie przykrości, które im                

uczynił, za to, że byli smutni z jego winy.  
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Zrozumiał, że w gromadzie jest raźniej,                    

że razem można uczynić bardzo wiele,                        

że każdemu w życiu potrzebni są przyjaciele. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://abc.tvp.pl/25929016/wesole-zabki-odc-66&psig=AOvVaw0jH_K7EP52KXxoURwSQe7W&ust=1588868004528000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCL5sjQn-kCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.wierszedladzieci.pl/czytaj/zaba/&psig=AOvVaw0INJl5IyGeAMhWFEeGM0yZ&ust=1588866037323000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjfkZrJn-kCFQAAAAAdAAAAABAD


Mariola Gajewska  

Małgorzata Rybacka 

Małgorzata Żmudzińska  

 

Leśna                               

szkoła 
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W pewnym lesie stała piękna                        

szkoła, do której chodziły wszystkie                        

zwierzątka: mały lisek, zajączki,                       

sarenka, jelonek, kreciki, myszki.  

Najmniejszym szkolniakiem był                   

pajączek, Jaś. 

Wszystkie zwierzątka chętnie                       

chodziły do szkoły, bawiły się,                                        

rysowały, spacerowały parami                                          

po lesie. 

Nikt nie chciał jednak podać                          

łapki Jasiowi.  
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Zwierzątka bały się go,                                   
bo miał osiem łapek,                                           
kosmate ciałko                                                        
i był bardzo malutki.  

Jasio był nieszczęśliwy.  

 

W szatni codziennie prosił mamę, aby mógł 
zostać w domu, bo tu nikt go nie lubił.  

Mama nie rozumiała swego synka, stale 
powtarzała: – Ja muszę iść do pracy,              
a ty możesz w szkole znaleźć sobie 
przyjaciół. 

Ale jak, myślał Jasiu, przecież nikt                     
nie chce się ze mną bawić! 
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Kolejnego dnia znów Jasiu siedział z boku                

i obserwował kolegów, którzy tak wesoło się 

bawili. 

Czasem coś rysował,                                 

czasem cichutko płakał                                                    

i tak mijały dni w szkole.  

Nikogo nie interesowało to,                                    

że Jaś był zawsze sam. 

Nadeszła wiosna. Pierwszaki dużo czasu 

spędzały na polanie. Bawiły się w berka, 

robiły bukiety z wiosennych kwiatów.  

Tylko mały Jasio, nieszczęśliwy i smutny, 

siedział sam na pniu drzewa. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.bibpedskawina.pl/attachments/article/23/bajki2.pdf&psig=AOvVaw0C8VIhzoYmkBCeoStDHqOT&ust=1588870321332000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjLs5XZn-kCFQAAAAAdAAAAABAD


Nagle na polanie                                             

pojawiła się ogromna, złośliwa Osa.  

Zapanował niepokój, wszystkie                               

zwierzątka ogarnął strach. 

Jedne piszczały „Ojej, ona nas pogryzie”,                     

inne płakały, niektóre próbowały się ukryć.  

Zmartwiona i również przestraszona pani             

zwołała rozkrzyczaną gromadkę i szybko                  

wrócili do szkoły.  

Nagle zauważono, że nie ma Jasia.  

Nikt nie pomyślał o nim, nawet pani.                   

–  I co teraz będzie? – pytały zwierzątka.      

Kto pójdzie po Jasia?  
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Wszyscy się bali i każdy myślał, że biedny Jaś 

został ukąszony, albo pożarty przez okropną, 

ogromną Osę!  

Pani nie mogła pójść po Jasia i zostawić 

dzieci, otworzyła więc okno myśląc,                  

że malec jest w pobliżu.  

Wszyscy cichutko skupili się                          

koło niej i cóż zobaczyli?  

Mały Jasio kończył tkać                                   

ogromną pajęczynę.  

Musiał przy tym uważać,                                    

bo Osa starała się go złapać.  
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Jasiu myślał: „Szybko, jeszcze                            

trochę pracy i uratuję moich                     

przyjaciół, już nic im nie                                

będzie zagrażać”.  

Dzieci widziały jego starania i zaczęły 

wołać: „Jasiu, Jasiu!”. I właśnie w tym 

momencie do pajęczej sieci wpadła Osa.  

Jasio skończył tkać swoją sieć.  

Patrząc, jak Osa nie może się                                 

z niej uwolnić, Jasiu powiedział,                            

że jeżeli jeszcze raz będzie                      

straszyć zwierzątka, to zostawi                         

ją uwięzioną na zawsze.  
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Przerażona Osa obiecała, że już                      

nigdy nie będzie straszyć dzieci.  

Jasiu rozplątał swoją pajęczą sieć                         

i uwolniona Osa jak najszybciej odfrunęła.  

Po chwili Jaś usłyszał oklaski pierwszaków       

i ich okrzyki radości.  

Wszystkie dzieciaki gratulowały mu odwagi.  

Każdy chciał uścisnąć kudłatą                      

łapkę pajączka. 

Od tej chwili Jasiu miał wielu przyjaciół.  

Nie przesiadywał już samotnie na dywanie,  

ale wesoło bawił się z innymi pierwszakami.  
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Tym razem mama dziwiła                             

się, gdy pajączek nie chciał                     

wracać do domu:  

– Jasiu , dlaczego nie chcesz                                        

iść do domu? – pytała.  

– Bo ja mam tu przyjaciół                                          

– z dumą odpowiadał pajączek.  

Tak to wszystkie zwierzątka zrozumiały,                     

że brzydki pajączek, z kudłatymi                            

ośmioma łapkami, może pomóc                               

innym w niebezpieczeństwie                                           

i okazać się prawdziwym przyjacielem. 
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Katina  

Karamichailidu-Piskorz  

 
ZŁOTA  

CZAPACZKA 
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Leśną polankę, ukrytą wśród wzgórz                       

i ruczajów, zamieszkiwała                    

od niepamiętnych czasów                    

grupka skrzatów – Liliowców.  

Nazywano ich tak z powodu pięknych, 

błękitnych czapeczek, podobnych                           

do kielichów lilii.  

Różnili się tym od swoich                                       

leśnych kuzynów                                                 

– Jagodników i od wodnych                                        

skrzatów, Szuwarków.  
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Ale co najważniejsze, kochali się 

wszyscy okrutnie.  

Jeden za drugiego w ogień by 

wskoczył, oddałby ostatnią parę                                                

ciepłych, zimowych                                                  

skarpet, pożyczyłby                                                   

na wieczne nieoddanie                                        

ostatni dzbanek                                                       

miodu lipowego. 
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Każdy Liliowiec miał przydzielone ważne 

zadanie – jeden każdego ranka roznosił 

krople rosy zebrane do dzbanka, drugi 

pomagał polnym pszczołom zbierać pyłek    

z kwiatów, a kolejny dzielnie szył okolicznym 

skrzatom ubranka.  

Leśne skrzaty,                                                         

Jagodniki,                                                      

odwdzięczały                                                   

się grzybami,                                                                

jagodami                                                                           

i malinami.  
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Szuwarki za to, z gliny                                     

wydobywanej z dna                                

strumyka, tworzyli                                  

dzbanki, miski                                              

i kubeczki.  

I pewnie byłoby tak aż do dziś, gdyby 

tego spokoju nie zburzyła wizyta 

skrzata w… złotej czapeczce!  

Tylko on jeden miał taką                                            

i nie chciał powiedzieć,                                            

skąd ją wziął. 
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Nie chciał też jej pożyczyć,                                         

ani nie pozwalał jej dotknąć.  

Chodził dumny jak paw,                                        

z wysoko zadartym nosem.  

 

W pracach wioseczki                                                   

nie pomagał,                                                                   

spał w gościnnym domku                                           

do późnego popołudnia,                                             

po czym zakładał swoją złotą czapeczkę                                

i szedł się nią pochwalić do Liliowców, 

Szuwarków i Jagodników. 
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Pewnego razu idąc z kolejną, 

niezapowiedzianą wizytą                                         

do Szuwarków, nieostrożnie                                

zawadził stopą o wystający                                 

korzeń i… wpadł caluteńki                                          

do gliniastego strumyka.  

 

Och, co to był za płacz!  

Wszyscy go usłyszeli, nie mogło być inaczej!  

Zewsząd nadbiegły skrzaty, gubiąc po 

drodze co się dało – czapeczki, skobelki, 

motyczki.  
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Otoczyli mokrego skrzata w złotej 

czapeczce.  

Nie, przepraszam, w burej, gliniastej, mokrej 

– ale nie w złotej!  

 I tu rozpoczął się jeszcze większy płacz.  

Leśne i polne zwierzęta                                      

zastygły nasłuchując                                               

– czy to pożar, alarm,                                            

a może człowiek                                               

nadchodzi?  

Płacz trwał i trwał.  
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Liliowce spokojnie wyprały brudne ubranko, 

wyczyściły butki, no i oczywiście zrobiły 

porządek z czapeczką.  

Jakiego koloru była czapeczka?                           

Złota? Otóż nie – miała piękny,                          

błękitny kolor.  

 

Powędrowały Liliowce do swojego gościa, 

położyły ubranko na łóżku i spytały,             

czy bardzo zależy mu na złotej czapeczce. 

Bo jeśli tak, to krawiec zdobędzie złotą farbę 

i uszyje mu całe złote ubranko. 
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Zawstydził się skrzacik ogromnie.  

Czy naprawdę dobrze się czuł wśród 

tych miłych przyjaciół ze złotą, nikomu 

niepotrzebną czapeczką?  

Owszem, wyróżniał się,                                                 

ale nikt mu tego                                                          

nie zazdrościł.  

Każdy skrzat wolał                                                     

zająć się pracą, niż                                   

tracić czas na podzi-                      

wianie złotej czapeczki.  
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Lubili się, pomagali sobie i byli szczęśliwi 

szczęściem innych.  

Zrozumiał, że stokroć cenniejsza jest przyjaźń                                            

od najbardziej złotej czapeczki.  

 

Od tej pory z dumą                                                    

nosił błękitną czapeczkę.  

 I wybrał sobie zajęcie.  

Jakie, spytacie?  

Otóż prał wszystkim                                        

skrzatom ich ubranka! 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  
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