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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 najżniejsze, 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: 
 Wcześniej, uczniowie pierwszej klasy poznali bajki 

opowiadające  o różnych sytuacjach, które wiązały się     
z pójściem do szkoły  i szkolnym życiem. 

 Teraz przed Wami bajki terapeutyczne już nie tylko dla 
uczniów klasy pierwszej, ale także dla uczniów klasy II      
i III, ponieważ opowiadania te są poświęcone temu, 
czego często boją  się dzieci w tym wieku.  

 Mam nadzieję, że chętnie przeczytacie jak bohaterowie 
bajek poradzili sobie ze swoimi lękami i kto im w tym 
pomógł. 

 Zapraszam Was teraz do lektury i pozdrawiam 
serdecznie – Wasza psycholog - pani Beata  

 



Monika Abraszewskiej  

„Bajka o odważnej pszczole”  

Anna Gawlickiej  

„Mateuszek boi się ciemności”  

Małgorzaty Pyry  

„Zuzia i Medor jadą na wycieczkę” 

Moniki Piotrowskiej  

„Mój przyjaciel Krecik” 
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Monika Abraszewska 
 BAJKA O ODWAŻNEJ PSZCZOLE 
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 Pewnego dnia Michał wyszedł z tatą na podwórko.  

 Tata siedział na ławce i czytał gazetę, a chłopczyk 
bawił się w piasku.  

 Nagle Michał zobaczył pszczołę i zaczął rozpaczliwie 
krzyczeć, tata zerwał się, podbiegł do synka.  

– Ona chce mnie ugryźć! Boję się jej!  

– krzyczał malec.  

– Znam pewną historię  

– powiedział tata.  

 Wziął chłopca za rękę,                                               
posadził na kolana                                                        i 
zaczął opowiadać. 
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 Dawno, dawno temu małe                                 
pasiaste owady                                                     ze 
skrzydełkami były bezbronne,                        miały 
skrzydełka, tak jak motyle                        ale nie 
posiadały żądeł.  

 Cały czas ciężko pracowały. Latały do kwiatków, 
zbierały nektar i robiły z nich miód.  

 Zbiory miały być pożywieniem dla wszystkich 
pszczółek na długie, zimowe dni.  

 Pracowite pszczoły zbierały miodek, składały go   
w ulu i ciągle starały się powiększać zapasy,                               
ani chwili nie odpoczywały.  
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 W tym czasie ludzie mieszkający niedaleko pszczół 
odkryli słodką tajemnice owadów i urządzali                   
na pszczele ule złodziejskie napady.  

 

 Biedne, bezradne pszczoły                                                  
nie mogły się obronić, ciągle traciły                           
swoje zapasy i nie miały nic do                                                               
jedzenia na nadchodzącą zimę.  

 

 Pszczele dzieci płakały z głodu. 

 Płacz poruszył serce małej, wrażliwej pszczółki 
imieniem Tina, która postanowiła udać się do Królowej 
i walczyć w imieniu wszystkich pszczół.  
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 Zaproponowała Królowej przygotowanie              
obrony ula.  

 

 Jednak Królowa wiedziała, że pszczoły w tej walce są z 
góry przegrane, bo nie mają broni, która pozwoliłaby 
im wygrać.  

 Tina była zrozpaczona. 

 

– To nie ma żadnego wyjścia?!                              Musimy 
się poddać?!  

– wykrzyknęła.  

– Jest jedno wyjście. Daleko                                   stąd, na 
końcu świata mieszka Królowa                                         
Przyrody.  
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- Do niej należy się udać i prosić o pomoc,  ale ty jesteś 
malutka, słaba, nie dasz sobie rady, tam nikomu nie 
udało się dotrzeć. Nie wyruszaj, nie chcę, żeby ciebie 
spotkał taki sam los! – powiedziała Królowa Pszczół. 

 

– Ależ królowo, muszę                                             
wyruszyć w drogę,                                                       
inaczej wszyscy zginiemy!  

– odpowiedziała odważna                                      
pszczółka.  
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 Następnego dnia pszczółka wyruszyła                      
w podróż, przemierzała każdego dnia wiele 
kilometrów, unikała wielu niebezpieczeństw.  

 Odpoczywała tylko                                                  
przez chwilę,                                                                
bo wiedziała, że musi                                    zdążyć 
przed zimą.  

 Po kilku miesiącach                                             
ciężkiej podróży dotarła                                             
do Królowej Przyrody                                     i 
poprosiła ją o pomoc. 
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 Dobra Królowa ulitowała się nad pszczółkami             
i postanowiła dać im czarodziejską różdżkę,         
po dotknięciu której każda                             
pszczółka otrzymywała żądło                                                                                  
do obrony,                                                                                                 
ale powiedziała Tinie:  

 

– Przekaż pszczółkom, że tego żądła będą mogły 
użyć tylko w obronie i tylko raz. Po jego użyciu 
pszczółka straci życie. Wybierzcie ze wszystkich 
pszczół te, które są odważne, nazwijcie je 
żołnierzami, niech one bronią ula, gdy inne 
pszczółki będą pracować.  
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 Od tego czasu każda ciężko pracująca pszczółka miała 
broń, ale pamiętając przestrogę Królowej Przyrody, 
mogła go użyć tylko w obronie.  

 To pomogło pszczółkom obronić swoje zapasy            
przed ludźmi… 
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– Dobrze, że mi opowiedziałeś o Tinie, już się 
jej nie boję, już teraz wiem, że ona mi nie 
chce zrobić krzywdy, tylko się broni  

– powiedział Michał.  

– Zobacz, ona tam jeszcze jest,                            
nie może wydostać się z piaskownicy,                        
podaj jej patyk – zawołał tata.  

I chłopiec podał patyk.  

Pszczółka wspięła się                                                    
na niego i odfrunęła. 
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– Leć, Tina, do pszczółek i powiedz im,                      
że się już ich nie boję i nie zrobię im krzywdy  

– wołał chłopiec za odlatującą pszczołą.  

 Tak to mały chłopiec zrozumiał, że pszczółka nie 
jest wrogiem ludzi i nie trzeba się jej bać. 
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Anna Gawlicka  
 

„MATEUSZEK BOI SIĘ 
CIEMNOŚCI” 
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 Dawno, dawno temu, w małym miasteczku 
mieszkał sobie mały chłopiec imieniem 
Mateuszek.  

 Chodził do szkoły, miał kolegów, z którymi lubił 
się bawić. Był wesoły, szczęśliwy i miał tylko jedno 
zmartwienie, które powracało do niego każdego 
wieczora.  

 Bardzo nie lubił                                                     
gasić światła                                                                               
i bał się ciemności. 
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 Wieczorem, leżąc już we własnym łóżeczku 
wyobrażał sobie, że do pokoiku przychodzą różne 
straszne i groźne stworzenia.  

 Czasami nawet                                                           
słyszał, jak te                                                            
stwory szeptały                                                           
albo tupały                                                             na 
półkach                                                                       z 
zabawkami.  

 Bardzo się wtedy                                                             
bał i przykrywał                                                       
miękką kołderką                                                           
aż po same uszy. Oj, tak – bardzo się wtedy bał... 
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 Mama Mateuszka ustawiła przy jego łóżeczku 
nocną lampkę, która odganiała ciemność jak 
najdalej od chłopca. To był bardzo dobry pomysł, 
ale zdarzyło się coś, co odmieniło to zupełnie. 
Chcesz posłuchać co się wydarzyło? 
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 Pewnego wieczora, gdy chłopiec leżał                     
w łóżeczku i już prawie zasypiał, usłyszał szepty 
dochodzące z drugiego końca pokoju.  

 Zapalił lampkę i spojrzał w to miejsce.  

 Wcześniej też mu się to zdarzało i zwykle 
okazywało się, że nic tam nie ma, ale tym razem 
było inaczej.  

 Mateuszek tak mocno się przestraszył,                      
że aż słyszał bicie swego serduszka,                           
ale to coś, co siedziało w kącie,                               
też się bało i zasłaniało łapkami                                  
swoje oczka. 
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 Chłopiec widząc to ze zdumienia szeroko otworzył 
swoje oczy. Najwyraźniej to małe stworzonko bało 
się dużo bardziej niż on.  

 – Nie bój się, nic ci nie zrobię  

 – powiedział Mateuszek. 

 – Dlaczego zakrywasz ciągle oczy, czy może boisz 
się światła? Stworzonko skinęło główką.  

 – Dobrze już, skoro się boisz,                                            
to już wyłączam – powiedział. 

 Gdy było już ciemno usłyszał                                       
cichutkie ,,dziękuję”.  
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 – Ja jestem Mateuszek, a ty jak masz na imię?- 
spytał.  

 – Ja jestem Mruczek, kotek z twojej ulubionej 
bajki. Przez dłuższą chwilę było całkiem cicho.  

 Już zaczął myśleć, że to wszystko mu się śni,                  
gdy usłyszał znowu:  

 – Nie zrobisz mi krzywdy?                                         
Bardzo cię proszę ,                                                    
nie świeć na mnie...  

 – Ale dlaczego?  

 Przecież w ciemności                                                  
nic nie widać... – odpowiedział. 
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– U nas w bajkowej krainie jest półmrok,      
a zresztą przecież wiesz, że koty lubią noc. 
Noc jest piękna, zwłaszcza kiedy                         
na niebie widać blady księżyc                                 
i migocące gwiazdy.  

 

A najmądrzejszy i najstarszy                                   
kot, Egiptek, przestrzegał nas                                            
przed światłem. Mówił, że od niego mogą 
boleć, a nawet rozchorować się oczy. 
Ostrzegał też, że tam, gdzie jest tak jasno, 
czają się groźne stwory.  
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 Nawet jeśli ich nie widzimy, mogą nam zabrać całą 
naszą magiczną moc. Mateuszek był tym 
tłumaczeniem bardzo zdziwiony. To przecież                       
w ciemnościach nic nie widać... Ale przypomniał 
sobie, jak to jest, gdy wyjdzie się z ciemnego pokoju do 
bardzo jasnego... albo zapali się nagle światło... lub gdy 
próbuje się patrzeć na słońce.  

 No tak, oczy tego nie lubią                                                            
i trzeba je w pierwszym                                                         
momencie przymknąć.                                                    
Wtedy niewiele można                                             
zobaczyć. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://nextews.com/b75e227c/&psig=AOvVaw3n-rG4GunAFMeGLBpU5ZA6&ust=1589309610776000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjDmtS9rOkCFQAAAAAdAAAAABAQ


 Po chwili oczy Mateuszka zaczęły przyzwyczajać się     
do mroku i już coraz wyraźniej widział kształty mebli, 
zabawek... Zobaczył też zarys postaci kotka                                 
i powiedział: – To nieprawda, że tam, gdzie jest jasno, 
mieszkają stwory. Nie bój się, ja tu jestem. Jeśli chcesz, 
możesz być moim przyjacielem. Mruczek popatrzył  
na chłopca i zamruczał radośnie. Podszedł do niego 
powoli i powiedział: – Rzeczywiście nie wyglądasz         
na stwora, którego można się bać. I z chęcią zostanę 
twoim przyjacielem! 
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 Mateuszek uśmiechnął się na te słowa – on i 
potwór! Przecież on jest małym chłopcem, a nie 
jakimś stworem! Zrobiło im się całkiem wesoło, 
miło jest tak wspólnie się pośmiać i porozmawiać. 
Chłopiec pomyślał sobie,                                                    
że warto było                                                       
przezwyciężyć strach,                                                          
by poznać się nawzajem.  

 Mruczek był cudownie                                                
miękkim i puszystym                                              
zwierzaczkiem.  
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Nawet jeżeli różnili się od siebie,                
bo jeden wolał światło, a drugi mrok, 
byli przecież teraz przyjaciółmi.  

Jeszcze tego samego wieczora obiecali 
sobie, że będą bawić się                                      
w różne ciekawe zabawy                                     
i nieważne, czy będzie to                                               
dzień czy wieczór. 
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Małgorzata Pyra  
 

ZUZIA                                                                            
I MEDOR                                                                      
JADĄ                                                                                            
NA WYCIECZKĘ 
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W pewnym miasteczku                                     
mieszkała sobie                                                 
dziewczynka                                                          
imieniem Zuzia.  

Chodziła do szkoły                                                                                                   
i miała kochających                                                  
rodziców.  

Była wesolutka                                                               
i szczęśliwa.  
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Pewnego dnia po powrocie ze szkoły                                                                   
do domu, pobiegła szybciutko do swojego                                          
pokoju, wzięła na ręce swojego ulubionego,                                           
brązowego pieska pluszowego Medora                                                    
i podzieliła się z nim wiadomością,                    
że jej klasa jedzie                                                  
na wycieczkę nad morze.  

Pani pozwoliła ze sobą                                                           
zabrać ulubionego                                            
pluszaka, więc dziewczynka                                  
postanowiła wziąć właśnie                                        
jego na tę wycieczkę.  
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 Piesek bardzo się ucieszył z wyróżnienia,            
jakie go spotkało. Wszystkie zabawki Zuzi  będą 
mu zazdrościły tego wyjazdu!  

 Wycieczka miała odbyć się za tydzień.  

 Medor bardzo, ale to bardzo cieszył się na samą 
myśl o wyjeździe. Jeszcze nigdy                                 
nie wyjeżdżał tak daleko.                                           
Będzie jechał                                                                    
z dziećmi                                                           
autobusem                                                                        
i zobaczy morze…  
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 Zuzia codziennie po powrocie z przedszkola 
przynosiła nowe informacje dotyczące wyjazdu. 
Przedostatniego dnia przed wyjazdem, wzięła 
Medora na kolana, otworzyła piękny album              
ze zdjęciami i pokazała pieskowi latarnię morską,                    
którą będą zwiedzali.  

 Było to piękne zdjęcie.  Latarnia stała na skarpie,                                          
była bardzo wysoka i ładnie świeciła.  

 Zuzanka cieszyła się, że będą                              
mogli wejść na tę latarnię,                                      
popatrzeć na morze i okolice                                              
z wysokości.  
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 Wieczorem szybciutko                                                   
umyła się, przebrała w piżamkę,                              
sprawdziła przygotowany bagaż,                                           
który zamierzała ze sobą zabrać                                                                      
i zasnęła.  

 W środku nocy obudziło ją                                           
dziwne chlipanie. 

  Nie wiedziała, czy to jej się                                       
przyśniło, czy dzieje się to naprawdę.  

 Usiadła na łóżeczku, zapaliła lampkę                                 
i zobaczyła swojego kochanego                                
pieska Medora zwiniętego w kłębek                                  
i płaczącego  w ciemnym kącie pokoju. 
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– Medorku, co ci się stało? Dlaczego płaczesz? – 
Zuzia wstała, podeszła do pieska, wzięła go na ręce, 
przytuliła i zaniosła do swojego łóżeczka. 

– Zuziu, nie chcę jechać na wycieczkę  

– wielkie łzy popłynęły z oczu                          
przestraszonego pieska.  

– Medorku, myślałam,                                                      
że cieszysz się z naszego wyjazdu  

– Zuzanka otarła pieskowi łzy                                          
i pogłaskała go.  
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– Tak, bardzo się cieszyłem, ale teraz się boję… 

– A czy możesz mi powiedzieć, czego się boisz? – 
wyszeptała Zuzia do ucha pieska. 

 Medor przestał pochlipywać, skulił się i bardzo 
cichutkim głosem wyszeptał:  

– Boję się wchodzić                                                      
na tę wielką latarnię,                                                      
którą widziałem                                                                  
na zdjęciu.                                                                          
Boję się, że spadnę…  

– i znowu Medorowi                                                             
po mordce popłynęły łzy. 
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 Zuzia czuła, jak mocno bije pieskowi                        
jego pluszowe serce i jaki jest przestraszony.  

 Przytuliła go mocniej do siebie, pogłaskała                     
i powiedziała tak:  

– Rozumiem cię, mój przyjacielu. Wiem Medorku, 
jaki masz problem. Ja też kiedyś bardzo bałam się                                                     
wchodzenia wysoko                                                           
po schodach.                                                               A 
jak bałam się                                               
schodzenia… 
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 Medor bardzo się zdziwił słysząc te słowa.  

 Zuzanka, jego Zuzanka bała się wchodzenia                                  
i schodzenia ze schodów? To niemożliwe!  

 Postanowił zadać jej pytanie: – Czy teraz też boisz się 
schodów? Zuzia uśmiechnęła się, nie przerywając 
głaskania.  

 – Nie, już się nie boję. Pomógł mi tatuś,                                 
kiedy zobaczył, że mam taki problem.  

 Szliśmy do babci,                                                                   
która mieszka                                                                                           
w wieżowcu                                                                                
na 10. piętrze.  
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Zawsze wsiadaliśmy do windy i jechaliśmy 
na górę. Jednak pewnego razu winda była 
popsuta i trzeba było pójść schodami.          
Te schody widziałam zawsze, gdy 
wchodziliśmy do budynku, bo z jednej 
strony była ściana, a z drugiej wielkie szyby. 
Okropny widok! Na dodatek schody miały 
dziury i wydawało mi się,                                        
że wpadnę w te dziury                                            
i spadnę… – tu Zuzia                                                     
na chwilę zamilkła. 
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 – I co, i co? – dopytywał się zaciekawiony Medor.  

 – Tatuś powiedział, że jest ze mną i mi pomoże.  

 Umówiliśmy się, że jedną ręką będę trzymała się 
poręczy, a drugą będę go trzymała                                    
mocno za rękę.  

 Miałam tylko postawić stopę na                                     
schodku i nie patrzeć w dół i na boki.  

 Zaproponował, abym po drodze                                         
mówiła jakąś rymowankę. Wybrałam taką:  

 Jestem duża! Byłam mała! Wróżki mnie zaczarowały! 
Jakie wróżki? Dobre wróżki! I urosły moje nóżki, I 
urosły moje ręce, Włosów też mam chyba więcej. 
Patrzcie, jak urosłam cała, Chociaż byłam taka mała. 
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 Medor słuchał Zuzi z uwagą.  

 Czekał, co powie dalej.          

 – I wyobraź sobie Medorku, – mówiła dziewczynka – 
nie zauważyłam, że tak szybko weszliśmy na górę. 
Trzymałam mocno dłoń taty, który był ze mną.               
On natomiast nauczył się tej rymowanki. 

  Kiedy weszłam na górę, sama byłam                                 
bardzo z siebie zadowolona.  

 Podobnie było przy schodzeniu.  

 Miałam koło siebie tatę,                                                            
na którego                                                                                             
pomoc mogłam liczyć. 
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 Zuzia skończyła opowiadać. Głaskała nadal swojego 
pieska, który patrzył na nią swoimi dużymi, piwnymi 
oczami. Po chwili powiedziała:  

 – Jutro ja będę z tobą. Będę cię trzymała za jedną łapę, 
a drugą będziesz trzymał się poręczy.  

 Poproszę też moją panią, aby była w pobliżu nas                         
i, gdy będzie potrzeba, pomogła nam.  

 Co ty na to? – zapytała Zuzia Medora.  

 Piesek przez chwilę zastanawiał się,                                     
po czym zapytał:                                                                       
– Na pewno będziesz cały czas ze mną?                                        
– Ależ oczywiście! – powiedziała                                    
uradowana dziewczynka. 
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 – A czy możemy mówić po drodze rymowankę,                       
ale tę o pewnej pani, która miała                                              
psa, a on lubił lody?  

 – zapytał jeszcze pies.  

 – Dobrze, ja też ją lubię.  

 Medor uspokojony zwinął się                                                  
w kłębuszek i zasnął                                                            
na kołdrze Zuzanki.  

 Dziewczynka położyła                                                      
główkę na poduszeczce,                                                             
pogłaskała jeszcze pieska                                                            
i zasnęła. 
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 Rankiem tatuś odwiózł do przedszkola Zuzankę razem 
z Medorem. Oboje pojechali na wycieczkę.  

 Wieczorem po powrocie nie było                                         
końca opowieściom.  

 Zuzia opowiadała wszystko rodzicom,                               
a Medor wszystkim zabawkom. 

 Był bardzo dumny z siebie,                                               
bo sam trzymając Zuzię              za rękę, wszedł po 
schodach na latarnię i tam                                                     
oglądał wspaniałe widoki,                                                               
a potem też zszedł na dół.                           

 Za swój wyczyn dostał od Zuzi                                        
wielkiego całusa. 
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Monika Piotrowska  

„MÓJ PRZYJACIEL  

   KRECIK” 
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 W pewnym mieście, nieopodal parku,                                 
wraz z rodzicami i starszym                                          
bratem mieszkała sześcioletnia                           
dziewczynka, która miała                                          
na imię Kasia. 

 Dom, w którym mieszkali był bardzo duży                     
i przestronny, a zarazem bardzo ciepły i przytulny. 

 W pokoju gościnnym stał kominek,                             
w którym zimą wesoło buzował ogień,                                  
a na ścianie w przedpokoju                                            
wisiał stary, drewniany                                              
zegar z kukułką.  
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 Jednak najprzyjemniejszym                                
pomieszczeniem w domu                                                      
był pokoik Kasi.  

 Pełno w nim było zabawek.  

 Na podłodze leżał puszysty                                            
dywan, a pod oknem stało                                         
biurko, przy którym                                                
dziewczynka  rysowała,                                               
oglądała książeczki i robiła                                        
ubranka dla lalek.  

 Kasia bardzo lubiła swoje małe królestwo,              
ale tylko do momentu, kiedy za oknem                  
świeciło słońce i było jasno.  
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 Kiedy nadchodziła noc i czas było iść do łóżeczka, 
niechętnie w nim przebywała.  

 W ciemności pokój stawał się dla niej bardzo duży, 
a każdy przedmiot wydawał się bardzo dziwny.  

 Nawet ukochany bujany fotel,                                  
który dostała od babci                                                       
i na którym tak chętnie                                                   
huśtała się w dzień,                                                 
przestawał się jej podobać.  

 Dlatego Kasia wielokrotnie                                       
prosiła rodziców,                                                            
aby pozwolili jej spać przy zapalonej lampce. 
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 – Tatusiu, proszę nie gaś światła! – Ależ córeczko, 
przecież wiesz, że jesteśmy tuż obok, za ścianą                    
i nic ci się nie stanie – przekonywał tato Kasię.  

 

 – Tatusiu, ale ja tak bardzo cię                                         
proszę. Jeszcze tylko ta noc!                                                  
– prosiła dziewczynka.  

 – No dobrze kochanie, ale już śpij,                                             
bo jutro znowu będziesz marudziła                                            
przy wstawaniu do szkoły                                                 
– powiedział tata                                                                              
i dał jej pluszowego krecika. 
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 – Przytul go, będzie ci raźniej.  

 Po pięciu minutach od wyjścia taty z pokoju,  
Kasia usłyszała cichutkie:  

 – Ojej! Ale tu jasno,                                                        
aż mnie bolą oczy!  

 Dziewczynka bardzo się                                           
wystraszyła i już miała                                                      
zawołać na pomoc mamę,                                                        
ale głosik uspokoił ją mówiąc:  

 – Nie bój się, to ja do ciebie                                      
mówię, twoja pluszowa maskotka.  
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 – Cześć, nazywam się Kasia                                              
– odparła zdziwiona dziewczynka,                                        
która jeszcze nigdy nie miała mówiącej                        
zabawki. 

 – Dziwisz się, że umiem mówić?                                       
– zagadnął Krecik. 

 – Tak – odparła Kasia. – Widzisz,                                           
ja nie jestem zwykłym pluszakiem,                               
przyszedłem do ciebie, żeby ci pomóc. 

 – W czym mi chcesz pomóc? – zapytała zdziwiona 
dziewczynka. – Słyszałem, że nie lubisz spać, gdy jest 
ciemno, czy to prawda? – O tak, bardzo nie lubię! – 
odpowiedziała Kasia. – Kiedy gaszę światło,                         
na ścianach pojawiają się dziwne stwory, które                 
chcą mnie zabrać, gdy tylko zamknę oczy. 
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 – Czy mogłabyś mi pokazać te dziwadła?  

– zapytał Krecik.  

– Nie, nie! – krzyknęła Kasia.  

– Jeżeli zgaszę światło, to one                                   
mnie porwą!  

– Dlaczego miałyby cię porwać?  

– Nie wiem, ale kiedyś mój brat                                   
powiedział, że jeżeli nie będę                                 
cicho, to w nocy przyjdzie                                           
Baba Jaga i mnie zabierze,                                                     
i zamknie  w klatce!  

– odpowiedziała przestraszona                                                  
dziewczynka. 
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 – Posłuchaj Kasieńko, ja myślę, że twój brat chciał cię 
tylko nastraszyć, żebyś mu nie przeszkadzała.  

 Podobnie jak ja, on doskonale wie, że Baby Jagi istnieją 
tylko w bajkach i że nie porywają dzieci.  

 Ja całe życie spędzam                                                           
w ciemności, pod ziemią                                                   
i do tej pory nie spotkałem                                           
jeszcze żadnej Baby Jagi                                                         
– więc nie masz się czego obawiać. 

 – Naprawdę nie boisz się chodzić po ciemku, przecież 
wtedy prawie nic nie widać?! - zapytała Kasia.  

 – Nie boję się, jestem do tego przyzwyczajony.                    
W rozpoznawaniu przedmiotów pomagają mi łapki              
i węch.  
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 – Chciałabym tak jak ty się nie bać                                            
– westchnęła dziewczynka. 

 – Możesz tego dokonać                                                                     
– odpowiedział Krecik.  

 – Naprawdę! Jak mam to zrobić?                                                 
– zaciekawiła się Kasia.  

 – Żeby przegonić strach, trzeba najpierw go poznać, 
dlatego chciałbym zobaczyć te stwory, które nie dają            
ci spokoju. – Ale, ale …! – zadrżała dziewczynka. 

 – Nie bój się Kasiu, będę trzymał cię za rączkę, kiedy będzie 
ciemno i nie pozwolę, aby stała ci się krzywda. Zgaś światło 
i pokaż mi, czego się boisz! – Ale na pewno będziesz            
przy mnie? – zapytała niepewnie Kasia. – Obiecuję ci to! – 
powiedział Krecik i przytulił się do niej. 
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 Po dłuższej chwili wahania Kasia wyłączyła lampkę             
i poczuła strach, który ustąpił z chwilą, gdy Krecik 
ścisnął jej rękę. Poczuła ulgę, bo wiedziała,                    
że nowo poznany przyjaciel jest blisko i nie 
pozwoli zrobić jej krzywdy. – Pokaż, czego się 
boisz, Kasiu – poprosił Krecik. 

 – Tam za oknem jest wielki potwór, który wyciąga 
do mnie swoje ogromne ręce,                                                  
a na suficie jest wielki pająk,                                                     
który ma mnóstwo dziurek                                                                
w brzuchu. Kreciku, ja się boję!                                        
– Zapal światło, Kasiu. Wszystko jest w porządku, 
uspokój się i popatrz w okno. Co widzisz?                                            
– Drzewo –odpowiedziała Kasia. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.freepik.com/premium-wektory/streszczenie-technologii-kolo-dziura-cien-tlo-tlo-koncepcja-metaliczny-na-hi-tech-fut_2118682.htm&psig=AOvVaw1t0Wbs1tak5I9LF7KORtLu&ust=1589391907363000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDjn6DwrukCFQAAAAAdAAAAABAD


 – Właśnie! To drzewo to potwór, którego widziałaś za 
oknem. Drzewa chyba się nie boisz?  

 – Nie, ale on się ruszał!  

 – To wiatr poruszał gałęziami, które wydawały ci się 
rękami potwora. Jak chcesz, to możemy to sprawdzić.  

 – Chcę! Co mam zrobić?  

 – Zgaś światło i popatrz w okno.  

 – Dobrze – odpowiedziała                                               
dziewczynka, ale dla pewności                                           
chwyciła Krecika za łapkę. 

 – Widzisz, ręce potwora poruszają                                         
się tak samo, jak gałęzie drzewa.  
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 - Rzeczywiście, a więc to nie potwór, tylko drzewo – 
powiedziała Kasia. – Tak – odparł Krecik.  

 – Uff! Już się go nie boję. A co z pająkiem na suficie?  

 – Pająk na suficie to cień bujanego fotela, dlatego miał 
tyle dziurek w sobie. – Cień? – zapytała Kasia. 

 – Cień powstaje wtedy, gdy światło pada pod 
odpowiednim kątem na człowieka lub przedmiot.  

 Na przykład, gdy idziesz, to czasami masz przed sobą 
swoją wydłużoną, czarną postać – to jest właśnie twój 
cień. – A, wiem! Bawimy się z Zosią w nadeptywanie 
na własne cienie – odpowiedziała radośnie 
dziewczynka. – Cień to nic strasznego.                                
Każdy przedmiot go ma – powiedział Krecik. 
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 – Ale dlaczego cień fotela wyglądał jak pająk? – 
zdziwiła się Kasia. – Bo tak go sobie wyobraziłaś. 
Następnym razem, kiedy obudzisz się w nocy                         
i zobaczysz na suficie wielkiego pająka z dziurami                 
w brzuchu, to pomyśl sobie, że jest to cień bujanego 
fotela, na którym bardzo lubisz się huśtać i niepokój 
od razu minie.  

 Jeżeli zaś pojawi się jakiś nowy strach, klaśnij trzy              
razy w rączki, a zjawi się mój przyjaciel świetlik,                 
który oświetli ci straszydło                                                       
i dowiesz się, czym ono tak                                                   
naprawdę jest i czy naprawdę                                               
musisz się go bać.  
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 Spróbuj klasnąć, Kasiu! Kasia wykonała polecenie 
Krecika i natychmiast nad jej głową pojawił się mały 
robaczek ze świecącym brzuszkiem. 

 – Witaj Kreciku, mam dla ciebie nowe                           
okulary chroniące przed światłem                                           
– powiedział robaczek.  

 – Cześć Świecidełko, dziękuję ci                                                  
za prezent. Wezwałem cię tutaj,                                                  
byś poznał Kasię i rozświetlił jej pokój,                                                             
gdy będzie się bała.  

 – Witaj Kasieńko, pomogę ci z największą ochotą. 
Wzywaj mnie, kiedy chcesz. Właśnie wracam od Zosi, 
która podobnie jak ty boi się ciemności – zwrócił się do 
Kasi robaczek. 
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 – Bardzo się cieszę, że cię poznałam,                              
Świecidełko. Wyglądasz podobnie                                          
jak robaczki, które widziałam na łące,                                                                                              
one też świeciły.  

 – Mówisz o robaczkach świętojańskich,                                    
to moi kuzyni. No dobrze, ale na mnie                                         
już pora. Muszę lecieć do domu.                                    
Pamiętaj Kasiu, jeżeli tylko będę ci potrzebny, klaśnij 
w dłonie. Do widzenia – powiedział świetlik i odfrunął. 

 – Dziękuję ci, Świecidełko – szepnęła Kasia i zwróciła 
się do Krecika. – Jestem bardzo zmęczona, chodźmy 
spać. – Dobrze Kasiu, tylko zgaś światło, bo mnie od 
niego bardzo bolą oczy, a w okularach spać nie będę, 
bo mi się potłuką – powiedział Krecik. 
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 Kasia zgasiła światło i przytuliła się do Krecika.  

 Tej nocy jeszcze dwa razy wzywała Świecidełko,               
aby pomógł jej przegonić strach, następnej tylko 
raz.  

 A trzeciego wieczoru sama poprosiła tatę, aby 
zgasił jej światło. Powiedziała mu, że się już nie boi 
Baby Jagi  i potworów, bo one są tylko w bajkach. 

 

 – Jestem z ciebie dumny                                                     
córeczko, dzielna z ciebie                                           
dziewczynka! – pochwalił ją                                                     
tata i pocałował na dobranoc. 
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DZIĘKUJĘ  
ZA UWAGĘ  
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