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*W zeszłym tygodniu opisywałam rolę i cel bajek terapeutycznych 

oraz prezentowałam bajki terapeutyczne dla uczniów klas I  

(część I – 13.05.2020r.) oraz bajki terapeutyczne dla uczniów      

klas I-III (część II – 14.05.2020r.).

*W tym tygodniu chciałam przedstawić ostatnią, trzecią część 

bajek dedykowaną również uczniom klas I-III.

*Bajki te opisują historie bohaterów, którzy borykają się                

z różnymi obawami, smutkami, lękami i problemami.

*Mam nadzieję, że ukazane w bajkach historie pomogą dzieciom 

zrozumieć, że nie tylko one przeżywają różnego rodzaju 

problemy, obawy i negatywne emocje i wskażą im pewne 

rozwiązania lub podpowiedzą, jak można poradzić sobie z tym,  

co jest dla nich trudne i obciążające emocjonalnie. 

*Życzę przyjemnej lektury i pozdrawiam Was serdecznie                     

– Wasza psycholog – pani Beata 



*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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Irena Gębka 

„Starszy brat” 

Dorota Golisz 

„Nie chcę mieć rodzeństwa” 

Elżbieta Kołyńska

„Tusia Pachniusia”

Małgorzata Makowska 

„Gdy myszka została aktorką…”
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*

*STARSZY 

BRAT



*Smok Gulgotek należy do rodziny 
bardzo sympatycznych smoków. 

*Mieszka w domu razem 
z mamą i tatą. Ich dom 
jest jasny, słoneczny, 
żółty i radosny. 

*Gulgotek bardzo kocha swoich 
rodziców, a oni kochają swojego 
synka. Razem spędzają dużo czasu. 
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*Chodzą na spacery, grają razem       

w ulubione gry, czytają książeczki            

i śpiewają różne piosenki. Kiedy             

do Gulgotka przyjeżdża babcia                

z dziadkiem, robi się jeszcze fajniej.

* Mały smok zawsze                              

dostaje ogromny                                   

prezent, a dziadek                             

opowiada mu                               

niesamowite historie.
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*Gulgotek ma bardzo łagodne usposobienie, 

lubi robić niespodzianki swoim przyjaciołom 

oraz im pomagać. 

*Potrafi śmiać się przez cały dzień i śmiechem 

zarażać innych. 

*Gdy się śmieje, wydaje z siebie dziwne 

gulgotania, dlatego został nazwany Smokiem 

Gulgotkiem. 

*Od czubka głowy, aż po koniuszki 

wielgachnych palców u stóp jest 

w różnych odcieniach żółci. 

*I jajecznej, i słonecznej, cytrynowej, 

melonowej, a nawet gruszkowej. 
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*Ma długie uszy, prawie tak długie jak zając. 

Gęsta, długa grzywka spada mu na oczy. 

Sterczący nosek w kształcie piłeczki dodaje mu 

uroku. Na gruby brzuszek zakłada kraciastą 

kamizelkę, oczywiście w żółtym kolorze. 

Uważa, że jest bardzo twarzowa. 

*Uwielbia pochłaniać ogromne ilości bananów 

oraz serów: żółtych, białych, pleśniowych, 

topionych, wędzonych, okrągłych, 

kwadratowych i trójkątnych. 

*A jak wszystkim wiadomo: kto sery 

smakuje, ten ciągle żartuje. 

Gulgotek posiada niezliczone talenty. 
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*Potrafi stawać na głowie, jeździć na wrotkach, 

grać w piłkę, śpiewać, malować, rozśmieszać. 

Najlepiej jednak wychodzi mu układanie 

piosenek. Oto jedna z nich: 

*W Tęczowej Krainie Raz, dwa, trzy 

*Tańczy Smok na linie Raz, dwa, trzy 

*A to była pierwsza zwrotka 

*Teraz będzie druga zwrotka 

*W Tęczowej Krainie...
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*Cała rodzinka smoków żyła bardzo szczęśliwie.

*Tato rano pracował, a mama zajmowała się 

domem i bawiła się z Gulgotkiem. 

*Zapraszała go do grania w pchełki lub domino, 

wspólnego pieczenia ciasteczek z żółtym 

lukrem i sadzenia kwiatów w ogrodzie. 

*Gdy tata wracał do domu, 

zawsze znajdował czas 

na rozmowy i zabawy 

z synkiem. 

*Tak mijał dzień za dniem.
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*Nagle wszystko się zmieniło. 

*Wszyscy w domu byli zabiegani. 

*Nie mieli czasu na spacery i zabawy, 

skakanie i przytulanie. 

*Smutno zrobiło się Gulgotkowi. 

*Przestał żartować i śmiać się. 

*Banany i ser nie smakowały 

mu tak jak przedtem. 

*Nawet ulubiony żółty kolor 

stał się jakiś szarobury.
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*Pewnego dnia mama wyjechała bez 

pożegnania. Długo jej nie było. 

*Gulgotek został z tatą, który zachowywał się 

bardzo dziwnie. Był zdenerwowany, ciągle się 

spieszył i nie miał czasu na rozmowę z synkiem.

*Gulgotek pomyślał, że rodzice 

przestali go kochać. Od tej pory 

spędzał samotne chwile 

w swoim pokoju. 

*Zastanawiał się, czy rodzice 

oddadzą go komuś innemu. 
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*Gulgotek zauważył wielkie zmiany w domu. 
Pojawiły się nowe meble, 
ubranka, butelki i smoczki. 

*Wszystko jakieś małe i dziwne. 

*– Dla kogo te rzeczy?  – zapytał Smok. 

*– Nie dla ciebie, mój mały 
– odpowiedziała mama. 

*– Będziesz miał braciszka – powiedział tato 

*– To dla niego. – Braciszka? – zdziwił 
się Gulgotek. – Po co mi brat? 

*Siadał w kąciku i popłakiwał sobie cichutko,            
a wielkie łzy spływały na jego kraciastą 
kamizelkę.
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*– Co ja zrobię? – myślał - Co ja teraz zrobię? 

*Po kilku dniach mama pojawiła się w domu. 

*Ale nie sama. Przywiozła ze sobą takie małe 

„coś”. Pomarszczone, brzydkie 

i rozwrzeszczane. 

*– To jest twój braciszek – powiedziała mama, 

przytulając krzyczącego malucha.

* – Prawda, że ładny? 

*Trochę podobny do ciebie, 

Gulgotku – roześmiał się tata. 

*– Nieprawda! – krzyknął smok 

i pobiegł do swojego pokoju.
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*Schował się w kącie i zasłonił sobie uszy 

poduszką, żeby nie słyszeć płaczu 

dobiegającego z sąsiedniego pokoju. 

*– Nie oddam mu pokoju. Nie oddam zabawek, 

mamy, taty i przyjaciół. Oni są moi! Tylko moi! –

szlochał Gulgotek. Zmęczony zasnął.

*Rano obudził go miły zapach dobiegający 

z kuchni. Zaburczało mu w brzuszku. 

*Szybko się umył, ubrał i pobiegł do kuchni. 

*Tam zobaczył pięknie nakryty 

stół i swoje ulubione ciasteczka 

z żółtym lukrem. Przy stole siedzieli 

uśmiechnięci tato i mama. 
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*– Witaj synku – powiedzieli radośnie rodzice 

i uścisnęli serdecznie Gulgotka. 

*– Bardzo cię kochamy – dodali. 

*– A ja myślałem, że przestaliście 

mnie kochać i maluch jest 

ważniejszy ode mnie. 

*– Oj, głuptasku – powiedzieli rodzice 

– teraz mamy dwóch cudownych 

syneczków do kochania. Tak będzie zawsze.

*To mówiąc rodzice przytulili Gulgotka, 

potwierdzając tym gestem wypowiedziane 

słowa. 
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*– Mamy dla ciebie niespodziankę 

– powiedział Tata. – Jedziemy 

wszyscy na wycieczkę. – Hura! 

– zawołał żółty smok.

*Rodzinka smoków spędziła cały 

dzień na zwiedzaniu, zabawach 

i wyjadaniu smakołyków 

z koszyka, który przygotowała mama. 

Gulgotek mógł nawet sam prowadzić wózek 

malucha. Był bardzo dumny, 

że mama mu zaufała i powierzyła 

jego opiece młodszego brata. 
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*Wieczorem wszyscy wrócili trochę zmęczeni, 

ale w doskonałych humorach.

*Gulgotek poproszony o pomoc, chętnie asystował 

przy kąpieli i karmieniu brata.

*Podawał różne potrzebne rzeczy, 

głaskał i zabawiał braciszka. 

*Mama pozwoliła mu nawet                                   

umyć jego małe, śmieszne 

stópki i paluszki, a potem 

potrzymać malucha 

na rękach. 
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*Gulgotek stwierdził, że braciszek nie jest już taki 

brzydki i nie płacze za głośno. 

*Zaśpiewał mu kołysankę 

i opowiedział najciekawszą 

historię, którą kiedyś usłyszał 

od dziadka. 

*Maluszek popatrzył na brata                                         

w kraciastej kamizelce, 

uśmiechnął się i słodko zasnął. 

*Rodzice pochwalili Gulgotka                                

i stwierdzili, że jest 

najlepszym starszym                                             

bratem na świecie.
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*

*Dorota Golisz 



*Ale ja naprawdę nie chcę! 
– krzyczała Madzia, a po chwili 
płakała rzewnymi łzami. 

*Nie chcę ani braciszka, 
ani siostrzyczki! 

*Jeśli się urodzi, to ja natychmiast 
wyprowadzę się do babci. 

*Tak niestety kończyła się każda rozmowa Mamy 
z Madzią na temat ewentualnego pojawienia się 
w domu rodzeństwa. 

*A gdy Mama już wyszła z pokoju, Magda pomyślała: 
nie będę dzieliła się z nikim moją mamą,                  
moim pokoikiem, moimi zabawkami. 

*Kot i pies też są moimi zwierzątkami!
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*Tylko nie myśl sobie, że Magda miała złe 

serduszko albo nie lubiła dzieci. Co to – to nie. 

*W sąsiedztwie mieszkała Emanuela, za którą 

Madzia wprost przepadała. 

*Dziewczynki odwiedzały się, bawiły w różne 

wymyślone zabawy, wymieniały się zabawkami. 

*Rodzice dziewczynek pozwalali 

im na wspólne wyjazdy do parku, 

na basen, 

do lasu 

na grzyby. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://brzeg24.pl/aktualnosci/97608-taaakie-grzyby-lubszy-dziewczynka-znalazla-blisko-kilogramowego-borowika/&psig=AOvVaw2umiaJ1uZjYfHR-qtBhzno&ust=1589469151617000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCijt-SsekCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.dreamstime.com/liczne-ma-e-dziewczynki-bawi-si-z-li-mi-w-jesie-parku-image151315582&psig=AOvVaw1Njzmfrbi1Q5_b6FBVf3Cs&ust=1589470302094000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj-5tyUsekCFQAAAAAdAAAAABAE


*Zawsze były to bardzo radosne chwile. 

*No właśnie… chwile, bo po zabawie Emanuela 
wracała do swojego domu, a Madzia miała 
wtedy pokoik, zabawki, Mamę tylko dla siebie. 
Z nikim nie musiała się tym wszystkim dzielić. 

*Siadała Mamie na kolanach i wtulając 
się w nią z całej siły, czuła się 
najszczęśliwszym dzieckiem 
na świecie. 

*Po co jej brat czy siostra? Teraz Mama i Tato 
poświęcali jej cały swój czas, a ona starała się 
bardzo, aby rodzice wiedzieli, że kocha ich 
z całego serca. To po co w domu więcej dzieci? 
– Madzia wystarczy za wszystkie dzieci świata.
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*Zasmucona tym, jak potoczyła się rozmowa 

z Madzią, Mama przygotowywała w kuchni 

kolację. Za chwilę miał wrócić z pracy Tato. 

*Magda nie mogła się doczekać, 

aby pobawić się z tatusiem 

klockami. Tato umiał 

zbudować najwspanialsze 

domy, garaże i wszystko, o 

co Madzia poprosiła. 

*Z kuchni dobiegały odgłosy i zapachy świadczące 

o tym, że przygotowania do posiłku dobiegają 

końca. Dzwonek do drzwi i tato jest już w domu. 

Jak cudownie... Zjedzą razem i jeszcze przed 

snem pobawią się. 
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*Madzia wybiegła z pokoju na powitanie Taty 

i szczebiocząc radośnie przypominała, że zaraz 

po kolacji zbudują najwyższy wieżowiec świata. 

*Tato wziął córeczkę na ręce i przytulił bardzo 

mocno. – Teraz – powiedział – zjemy razem, 

Mama przygotowała coś pysznego, a później 

ogłoszę radosną wiadomość.

*Co to za radosna wiadomość, zastanawiała się 

Madzia. Może wyjedziemy razem… albo kupili mi 

coś… coś… no, coś bardzo fajnego. 

*Madzia sama nie wiedziała, 

czym mogłoby być „to coś fajnego”, 

bo była szczęśliwą posiadaczką 

wielu fajnych rzeczy. Usiedli do stołu.
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*W oczekiwaniu na to „fajne”, w snuciu 

domysłów, co to może być, Madzia tak się 

zatraciła, że zupełnie straciła apetyt. 

*Ponaglała rodziców, aby już powiedzieli to, 

co mieli powiedzieć, ale widać było, że to 

naprawdę coś ważnego, bo Tato z bardzo 

poważną miną oświadczył, że dopiero jak zjedzą 

danie główne i Mama poda deser, to on ogłosi 

szczęśliwą wiadomość. 

*No, jak ma być deser to rzeczywiście 

musi być to ważne. Ale dobry deser 

nie jest zły, więc Madzi łatwiej już 

było znieść oczekiwanie. 
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*Tato był bardzo wesoły. Patrzył 
na Mamę uśmiechając się, wstał 
i poprosił Magdę o uwagę. 

*– No, to co mi kupiliście, a może 
gdzieś razem jedziemy? – nie mogąc 
już się powstrzymać, zapytała Madzia. 

*– Madziu za pięć miesięcy urodzi się 
twoja siostrzyczka. Jesteśmy z Mamą bardzo 
szczęśliwi. Wiemy też, że nie marzyłaś                      
o rodzeństwie i trochę nas to martwi, ale mamy 
nadzieję, że wkrótce przekonasz się, jak fajnie 
jest mieć młodszą siostrę. Kupiliśmy ci coś, 
co pomoże… i nie zdążył dokończyć, 
bo Madzia zaczęła krzyczeć.

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.freepik.com/premium-wektory/tata-rozmawia-z-corka-delikatnie-kreskowkowy_1542524.htm&psig=AOvVaw1Ja3SgLBhXotPd-_xZDRe4&ust=1589473301086000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCep7efsekCFQAAAAAdAAAAABAD


*– Myślałam, że to będzie coś fajnego… a to… 

a to… – Nie mogąc znaleźć odpowiednich słów, 

Magda wybiegła z jadalni.

*I co teraz zrobi? Zawsze mówiła o tym, że się 

wyprowadzi. Tak, to będzie najlepsze wyjście 

z tej sytuacji. Ale jak się wyprowadza z domu?

*Nie wiedziała od czego zacząć, 

więc postanowiła, że spakuje 

tylko te najbardziej ulubione 

z ulubionych zabawek. 

*Tak… Trzeba to załatwić                                          

jak najszybciej. 
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*Wtedy zobaczyła, że ma bardzo dużo ulubionych 

zabawek i nie może zostawić żadnej z nich. 

Jeszcze któraś wpadłaby w ręce tego nowego 

dziecka. Nic jej nie zostawi, nic a nic.

*A rodzice przekonają się, jak im będzie źle 

bez Madzi. Może jak się przekonają, 

to oddadzą komuś to dziecko? 

*W Madzi zakiełkowała nadzieja. Tak, rodzice 

zostawią komuś nowe dziecko i znów będzie 

jak dawniej. Ale to niemożliwe, skoro są tacy 

szczęśliwi, no i kochają dzieci 

– znów zwątpiła. Gdy tak rozmyślała, 

do pokoju wszedł Tato z jakąś książką. 
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*Jej tatuś ukochany i tylko jej. 

*Choć właściwie już go nie lubi.

*Mieli budować wieżowiec, a tu proszę, taka 

wiadomość. Radosna? – ciekawe dla kogo. 

*Nie lubiła w tej chwili Taty, Mamy, 

a już najbardziej tej siostrzyczki. 

*– Idź sobie, nie chcę rozmawiać, 

a wieżowca też nie chcę budować. 

*Tato jednak nie wyszedł. 

*Usiadł na podłodze pośród zabawek 

przygotowanych do wyprowadzki. Uśmiechnął 

się i poprosił Madzię, żeby usiadła razem z nim.
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*Madzia bardzo chciała usiąść obok Taty, 

ale przypomniała sobie, że musi mu pokazać, 

że się bardzo na niego gniewa. 

*Tato spokojnie zaczął oglądać książkę, 

którą przyniósł i okazało się, że to album 

ze zdjęciami. 

*Madzia bardzo lubiła oglądać zdjęcia, zwłaszcza 

te, na których była ona z rodzicami. 

*Ale to był inny album 

i jakiś taki stary. 

*Usiadła obok taty 

i nie pytając o nic, 

patrzyła na zdjęcia. 
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*Usłyszała wtedy niezwykle ciekawą opowieść. 

*Osobami ze starych zdjęć okazali się rodzice Taty 

i dwie siostry. Tato jest starszym bratem dwóch 

fajnych dziewczyn. Ciocia Zosia 

i Jagódka to bliźniaczki. 

Ulubione ciocie Madzi.

*Tato powiedział Madzi, że też nie chciał mieć 

rodzeństwa. Miał kolegów, psa, swoje sprawy 

i nie potrzebował do szczęścia brata, a już 

na pewno nie siostry. Gdy rodzice powiedzieli         

mu o tym, że urodzi mu się brat lub siostra, 

był bardzo zły i nieszczęśliwy. 
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*Ale nikt nie wie, co czuł, 
jak urodziły się bliźniaczki.

* Dwie dziewczyny, siostry 
w jego domu?! Wtedy jego tato, 
a Madzi dziadek, wziął go na kolana                                                    
i przytulając mocno zapewnił, 
że zawsze będzie kochał swojego 
synka, i że teraz bardzo liczy na 
jego pomoc. 

*– Więc ty też nie chciałeś brata ani siostry? –
zapytała zdziwiona Madzia. 

*– Ciocia Jagódka jest taka ładna 
i dobra, no i ciocia Zosia też!

*– Tak – odpowiedział Tato 
– i rozumiem, co czujesz.
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*Dla mnie i dla Mamy jesteś wyjątkowa                

i zawsze będziemy cię kochać. 

*A teraz popatrz na inne zdjęcia, 

zobaczysz, ile mieliśmy 

z Jagódką i Zosią wspaniałych przygód. 

*Madzia oglądała 

album i wysłuchała 

kilku opowieści 

z dzieciństwa taty 

i jego sióstr. 
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*Pomyślała, że skoro tato poradził sobie                  

z dwiema siostrami, to ona też jakoś da radę. 

*Tylko jak teraz załatwić sprawę z Mamą, 

której na pewno jest przykro i smutno? 

*Madzia wychodząc z pokoju 

wzięła ze sobą lalkę 

dzidziusia, pieluszki 

i ubranka. 

*– Nauczysz mnie, 

jak przewija się 

maleńkiego dzidziusia? 
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*Mama uśmiechnęła się, przytuliła mocno 

córeczkę i szepnęła jej do uszka, 

że bardzo ją kocha. 

*Madzia teraz była pewna, 

że poradzi sobie, rodzice nadal 

będą ją kochać, a zabawkami 

przecież weselej jest                                       

bawić się z kimś.
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*

*Elżbieta Kołeńska



*Na mięciutkim, zielonym listku mieszkała mała 

biedroneczka Tusia, zwana Tusią Pachniusią. 

*Wszyscy tak ją nazywali, bo uwielbiała kąpać 

się w pachnących piankach. 

*Kiedy przytulała się do mamy i taty, 

rodzice wzdychali radośnie 

i wciągali nosami przyjemne zapaszki. 

*Kiedy frunęła obok innych owadów, one 

zawracały z drogi, aby być chwilę dłużej z Tusią 

i cieszyć się jej pięknym zapachem. O tym, 

że mycie to ważna sprawa, przekonała Tusię jej 

ukochana babcia, opowiadając taką historię:



*Kiedy byłam mała, 

przyjaźniłam się 

z zielonym żuczkiem. 

*Żuczek uwielbiał siadać 

na kupce gnoju i nie lubił 

wody, przez co zwykle 

brzydko pachniał, 

a inne dzieci-owady go unikały. 

*Żuczek miał świetne pomysły na zabawę, 

był dobrym kolegą i dlatego postanowiłam 

to zmienić. Pewnego dnia zorganizowałam 

przyjęcie dla wszystkich dzieci.



*To miała być wielka niespodzianka. 

*Mama i tata pomogli mi napełnić 

wodą skorupki orzechów. 

*Do każdej skorupki wlaliśmy inny zapach. 

*Były różne: poziomkowy, brzoskwiniowy, 

malinowy, pomarańczowy, a nawet ogórkowy. 

*Pachniało pięknie w całej okolicy.

*Kiedy przyszły dzieci, każde zostało 

zaproszone do swojej wanienki. 

*Ile było zdziwienia, a ile radości, kiedy to 

siedząc w pachnącej piance, opowiadaliśmy 

sobie różne historie i żarty.



*Mama przyniosła nam do wanienek                                 

pyszny sok truskawkowy. 

*Zielony żuczek miał bardzo 

zdziwioną minę. 

*– Nie sądziłem, że kąpiel 

to coś przyjemnego 

– powiedział do mnie i długo 

nie chciał opuścić swojej wanienki.

* Namówiony w końcu do wspólnej zabawy, 

wyszedł z pachnącej skorupki 

i odkrył coś fantastycznego.



*Trzymał swoich kolegów za ręce, 

nikt się od niego nie odsuwał, 

wszyscy się świetnie bawili. 

*Każde owadzie dziecko 

chciało wziąć udział 

w wymyślonym przez niego 

wyścigu par w workach. 

*Przytulony do kolegi w worku żuczek 

powiedział: – Miło być z tobą w parze, 

bo pachniesz malinami. – Z tobą też miło, 

poziomkowy żuczku – uśmiechnął się kolega.



*Po tej wspólnej zabawie zostali przyjaciółmi 

na długi czas, a zielony żuczek zasmakował 

w pachnących kąpielach. 

*Siadał nadal często na swoich 

ulubionych kupkach gnoju, 

ale często i z przyjemnością 

się kąpał. 

*Tak właśnie pomogłam 

swojemu koledze żuczkowi.

*Tusia dobrze zapamiętała historię zielonego 

żuczka. A przede wszystkim sama przekonała 

się o tym, że to bardzo przyjemne uczucie 

pachnieć poziomkami po kąpieli.



*

*Małgorzata Makowska 



*Za górami, za lasami, w pięknej 

leśnej krainie żyły sobie zwierzęta, 

te duże i te małe. 

*Każdego dnia zbierały 

się koło drzewa. 

*To było ich magiczne 

miejsce spotkań. 

*Tam ze sobą 

rozmawiały, 

czasami                                               

przechwalając się.



*– Ja mam piękny, puszysty ogon, 

który czeszę codziennie grzebieniem 

– powiedziała ruda wiewióreczka. 

*– A ja mam piękne skrzydła, 

które co dzień unoszą mnie do nieba 

– rzekła sroczka. 

*– Ja za to jestem najsilniejszy 

– powiedział niedźwiedź. 

- A ja jestem najsprytniejszy 

– rzekł słowik. 

*– Skaczę sobie z gałązki na gałązkę, 

czasem pofrunę do nieba pokazać 

swoje skrzydła, a czasem 

pięknie pośpiewam.

*I tak mogły przechwalać się cały dzień. 

*Jedno za drugim. Każde z nich chciało być najlepsze.



*Pewnego razu, myszka spacerując 

leśnymi ścieżkami, zobaczyła gromadę 

zwierząt koło drzewa. 

*– To moi przyjaciele! – krzyknęła głośno 

i szybko zaczęła biec do nich. 

*Gdy była już blisko, nagle coś ją zatrzymało.

* Stanęła i zaczęła przysłuchiwać się rozmowie zwierząt. 

*Nie było to trudne, bo zwierzęta wypowiadały się bardzo 

głośno, śmiejąc się doniosłym głosem. 

*Nie byłoby nic w tym złego, gdyby nie to, że ich rozmowa 

dotyczyła małej myszki. 

*Nie była to dobra rozmowa. Zwierzęta jedno przez drugie 

mówiły: – Oj, ta nasza mała myszka tak dziwnie wygląda. 

*Ja bym oszalała, gdybym takie piegi miała 

– powiedziała, śmiejąc się wiewióreczka.



*– A ten chudy ogon, ha, ha, ha 

– zaśmiał się głośno niedźwiedź. 

*– I ten szary kolor, ha, ha, ha. 

*Nie ma to jak kolorowe piórka 

– rzekła papuga, rozkładając 

piękne skrzydła. 

*Zwierzęta były tak zajęte 

rozmową, że nie zauważyły myszki. 

*Na radosnej buzi małej myszki 

zaczęły pojawiać się łzy. 

*Szybciutko odwróciła się 

i pobiegła do swojej norki.

*Tam leżąc w łóżeczku zadawała sobie pytania               : –

Dlaczego oni się ze mnie śmieją? Dlaczego ja im się nie 

podobam? Dlaczego mnie nie lubią? Dlaczego? Dlaczego? 



*Następnego dnia na drzewie pojawiło się ogłoszenie takiej 

treści:

*Moi drodzy leśni Przyjaciele! 

*W naszym lesie odbędzie się przedstawienie. Poszukuję 

jednego aktora! 

*Wymagania: niski wzrost, piegi na policzkach i koniecznie 

chudy ogon. 

*Chętne osoby proszę o przyjście jutro o godz. 10 

koło drzewa. Tam odbędzie się przesłuchanie. 

*Reżyser Lis

*Wszystkie zwierzęta z zainteresowaniem 

czytały ogłoszenie. Każde z nich chciało 

grać w przedstawieniu główną rolę.



*– Ja mam piękny ogon – powiedziała wiewióreczka. 

*– Ale nie masz piegów – zauważył słusznie jeż. 

*– Ja też mam ogon, a piegi to sobie zrobię tuszem do rzęs –

powiedziała sroczka. 

*– Ale jesteś za duża – rzekł jeż.

*– Ja też mogę zrobić sobie piegi 

– odpowiedziała wiewióreczka. 

*– Nie kłóćmy się, tylko zastanówmy, 

czy ktoś z naszych przyjaciół pasuje 

do podanego opisu – powiedział jeż. 

*– Może kot, a może lis? – A może myszka? 

*– Nie, nie, na pewno nie myszka. 

*Ona jest taka nieśmiała – powiedziała 

wiecznie rozgadana sroczka. 



*Następnego dnia zainteresowane zwierzęta przyszły na 

przesłuchanie. Było ich bardzo dużo. 

*Łączyło je jedno: każde z nich chciało zagrać główną rolę 

w przedstawieniu. 

*Reżyser potrzebował tylko jednej osoby, gdyż pozostałych 

aktorów już miał. Każde ze zwierząt prezentowało się 

pięknie, ale nie odpowiadało wymaganiom reżysera.

* Lis cały czas kręcił głową mówiąc: 

*– Za duże, za małe. To nie są prawdziwe piegi... 

*Trochę nieśmiało, następne zwierzę 

podeszło do reżysera. Była to myszka,                                 

która cichym głosem powiedziała                                                

do Lisa: – Chcę grać w 

przedstawieniu, proszę pana. 

*Reżyser przyjrzał się uważnie myszce. 



*Chwileczkę się zastanowił i odpowiedział:

*– Tak, tak, ty jesteś idealna. 

*Całkowicie pasujesz do moich wymagań. 

*Ciebie szukałem. Przyjdź proszę jutro tutaj 
o godzinie dziesiątej na próbę. 

*– Dziękuję, dziękuję – krzyczała myszka pełna radości. 

*Pobiegła szybko do swojej norki uczyć się roli.

*Wszystkie zwierzęta były zaskoczone. Szeptały między sobą, 
zastanawiając się, dlaczego właśnie ona. Reżyser to zauważył 
i powiedział: 

*– Widzę, że jesteście wszyscy zaskoczeni. Muszę wam 
powiedzieć, że wybór głównego bohatera nigdy nie jest łatwy.

* Miałem trudne zadanie, ale wydaje mi się,                                  
że wybrałem właściwą osobę. Myślę, że warto 
zwrócić uwagę właśnie na zagubioną myszkę. 

*Wy jej nie dostrzegacie, 
śmiejecie się z niej, wcale nie mając racji. 



*Już po pierwszych próbach i przedstawieniu 
okazało się, że Lis miał rację. 

*Myszka wykazała się znakomitym 
talentem aktorskim. 

*Ta na pozór nieśmiała 
osóbka, na scenie 
prezentowała dotąd 
niezauważone zdolności. 

*Wszystkie zwierzęta były                                                           
zdumione i zaskoczone. 

*Same nie wierzyły, 
że to właśnie ta myszka, 
z której się śmiały 
i nie chciały się z nią przyjaźnić. 



*Od tej pory, myszka idąc przez las 

rozdaje autografy i już nikt nie mówi, 

że jest mała, że ma ogon i piegi. 

*Wszyscy ją podziwiają za wspaniały talent aktorski. 

*Każdy chce być jej przyjacielem. 

*Pamiętajmy tylko o tym, że przyjaciel 

nigdy nie ocenia kogoś                                                           

po wyglądzie, ani nie mówi 

nic złego o drugiej osobie, 

a gdy są problemy zawsze 

zrozumie, wesprze rozmową 

i pomoże.



*


