BAJKA O AGRESJI
Bajka nie tylko dla nauczycieli - Był sobie pewnego razu chłopiec o złym charakterze. Jego ojciec
dał mu woreczek gwoździ i kazał wbijać po jednym w płot okalający ogród, za każdym razem, kiedy
chłopiec straci cierpliwość i się z kimś pokłóci.
Pierwszego dnia chłopiec wbił w płot 37 gwoździ. W następnych tygodniach nauczył się panować nad
sobą i liczba wbijanych gwoździ malała z dnia na dzień - odkrył, że łatwiej jest panować nad sobą niż
wbijać gwoździe.
Wreszcie nadszedł dzień, w którym chłopiec nie wbił w płot żadnego gwoździa. Poszedł więc do ojca
i powiedział mu o tym. Wtedy ojciec kazał mu wyciągać z płotu jeden gwóźdź każdego dnia, kiedy nie
straci cierpliwości i nie pokłóci się z nikim.
Mijały dni i w końcu chłopiec mógł powiedzieć ojcu, że wyciągnął z płotu wszystkie gwoździe.
Ojciec
zaprowadził
chłopca
do
płotu
i
powiedział:
- Synu, zachowałeś się dobrze, ale spójrz, ile w płocie jest dziur. Płot nigdy już nie będzie taki, jak
dawniej. Kiedy się z kimś kłócisz i mówisz mu coś brzydkiego, zostawiasz w nim ranę taką, jak w
płocie. Możesz wbić człowiekowi nóż, a potem go wyjąć, ale rana pozostanie. Nieważne, ile razy
będziesz przepraszał, rana pozostanie. Rana słowna boli tak samo jak fizyczna.

Urszula Ferdynus "Żółwik"
ZASTOSOWANIE BAJKI w sytuacji odrzucenia dziecka przez grupę lub wyśmiewania
czy przezywania. Tekst zarówno dla grupy, jak i dla jednego dziecka.
TEKST BAJKI:
Zapadał zmierzch. Morze szumiało kojąco i ogromna żółwica pomyślała, że to dobry czas, by
złożyć jaja i zagrzebać je w nagrzanym piasku plaży. Powoli wyszła z wody i przesuwała się
w stronę wysokiej wydmy. Zapadała się głęboko, męczyła się bardzo, ale wytrwale dążyła do
celu. Wykopała dołek i złożyła w nim jaja, potem starannie je zasypała i mozolnie przesuwała
się w stronę wody., by znów zanurzyć się w przyjaznych falach. Nie wiedziała, że przez cały
czas obserwował ją lis i gdy tylko zniknęła w wodzie, podbiegł do gniazda, by porwać z niego
żółwie jaja. Szybko wykopał jedno i wziął je do pyska. Wtem usłyszał jakieś głosy.
Spłoszony błyskawicznie pomknął daleko na wydmy, gdzie miał swoją norę. Zakopał
zdobycz w ciepłym piasku i ruszył na dalsze polowanie.
W nocy rozpętała się burza. Wiatr hulał po plaży i wydmach, przesypując piasek w każdą
stronę i lis rano nie mógł odnaleźć miejsca, w którym zakopał jajko.
Mijały gorące dni. Pewnego dnia z jaj na plaży wykluły się malutkie żółwiki i natychmiast
rozpoczęły wędrówkę w stronę wody. Podróż przez plażę zajęła im kilka godzin. Gdy
wreszcie dotarły, z radością uczyły się pływać i zdobywać pożywienie. Tymczasem w głębi
wydm z głębokiej norki wydostał się ich braciszek, porwany przez lisa. Nie widział morza,
nie wiedział, jak się do niego dostać, ale coś kazało mu się kierować we właściwą stronę.
Gorący piasek parzył jego małe łapki, słońce przypiekało miękką jeszcze skorupkę.
Wspinanie się pod górkę było bardzo wyczerpujące, ale mały żółwik czuł, że musi dostać się
tam, gdzie będzie bezpieczny i znajdzie jedzenie. Strasznie był głodny i zmęczony. Podczas,
gdy jego szczęśliwe rodzeństwo baraszkowało w wodzie, on powoli sunął po piasku.
Wędrował bardzo długo. Robiło się ciemno i zimno, potem znów jasno i gorąco, a on wciąż
szedł. Kiedy już prawie opadł z sił, ujrzał morze i swoje pływające rodzeństwo. Ten widok
dodał mu energii i szybko znalazł się nad brzegiem.

- Witajcie! – powiedział zdyszany.
Żółwiki popatrzyły na niego zdziwione.
- Nowy! Zobaczcie wszyscy! Cały w piasku! Skąd się wziąłeś?! – pytały zaciekawione.
- Przyczołgałem się stamtąd – wskazał głową zmęczony żółwik i nieśmiało dotknął
pyszczkiem słonej wody. Nie wiedział, jak się zachować.
- O, boi się wody!!! Ty, nowy, a pływać umiesz?! – zapytał ze śmiechem jeden z żółwi.
- Nie wiem... A co to znaczy? – spytał zakłopotany żółwik.
Wszystkie żółwie zamilkły, a potem wybuchły śmiechem:
- Nie wie! Żółw i nie umie pływać! Ciamajda!
Małemu żółwikowi zrobiło się bardzo smutno. Próbował wyjaśnić, jak trudno było mu
odnaleźć rodzeństwo, ale nikt go nie słuchał. Chciał wejść do wody, lecz potykał się ze
zmęczenia i głodu. Inne żółwiki wciąż się śmiały, a jemu robiło się coraz bardziej przykro.
Zanurzył głowę w wodzie, żeby nie było widać, że płacze. Potem wszedł dalej i dalej. Zaczął
płynąć, ale wszyscy go wyprzedzali. Żółwiki ciągle się śmiały i dokuczały mu. Niektóre z
nich specjalnie popisywały się swoimi umiejętnościami pływackimi, a żółwik wstydził się, że
jest taki niezdarny. Coraz bardziej żałował, że udało mu się dotrzeć nad morze. Czuł się
okropnie samotny.
Nagle z wody wychylił się stary żółw:
- Dlaczego śmiejecie się ze swojego braciszka? – spytał surowo.
- Zobacz, dziadku, jak on pływa! Wolno i dziwnie! Ciągle jest ostatni! Boi się i jest taki
ślamazarny! – wołały rozbawione żółwiki.
- Niesprawiedliwie go osądzacie. Czy wiecie, ile wysiłku włożył w to, żeby tu dotrzeć? Żaden
z was nigdy nie musiał tak długo czołgać się po piasku bez wody i jedzenia. Nie wiecie
nawet, jakie to trudne! Zaczęłyście pływać wcześniej niż on i to, że udaje się wam to lepiej,
nie jest waszą zasługą. Nie rozumiem, z czego jesteście takie dumne...- zakończył ze
smutkiem.
Żółwiki zawstydzone umilkły, a niektóre ćwiczyły nurkowanie, żeby ukryć zmieszanie.
Potem powoli podpłynęły do żółwika.
- Przepraszamy, nie gniewaj się. Nie pomyślałyśmy, że twoja droga do wody była taka długa i
trudna...
Żółwik popatrzył na swoje rodzeństwo i nieśmiało się uśmiechnął.
- Będę musiał długo ćwiczyć, żeby pływać tak dobrze, jak wy...- wyszeptał.
- To nic!!! Pomożemy ci! – wołały żółwiki. – Zobaczysz, że razem nam się uda!

Bajka o wigilijnej gwiazdce"

Elżbieta Janikowska "

ZASTOSOWANIE BAJKI:tylko będąc sobą można być szczęśliwym, a to co wydaje się
nam szczytem marzeń często jest tylko ułudą.
TEKST
BAJKI:
Była sobie mała, wigilijna gwiazdka. Co roku w ten jedyny wieczór wychodziła na niebo i
rozbłyskiwała, jak tylko potrafiła najpiękniej. Ale potem, przez dwanaście długich miesięcy
musiała czekać, aż znowu przyjdzie wigilia Bożego Narodzenia. Mała gwiazdka wcale nie
była z tego zadowolona. Często użalała się nad swoim losem:
- Dlaczego mogę pokazywać się ludziom tylko raz w roku? To naprawdę niesprawiedliwe!
Tak bardzo chciałabym być kimś innym…
Pewnego razu, gdy stary, poczciwy księżyc rozgościł się na niebie, mała gwiazdka rozpoczęła
swoje narzekania.
- Jaki ty jesteś szczęśliwy, że zawsze o zmierzchu zwiastujesz nadejście nocy!... – chlipała.
Sędziwy staruszek uśmiechał leciutko i pobłażliwie kiwał głową.
- Powiedz mi, w taki razie, kim chciałabyś być, moja mała przyjaciółko? – zapytał nagle.
Gwiazdka wzruszyła ramionami. Nad tym nigdy się nie zastanawiała. Wtem, tuż obok niej,
zawirował, zamigotał i poleciał w dół płatek śniegu.
- Już wiem! – klasnęła w dłonie wigilijna gwiazdka – Chciałabym być śnieżynką! Pomyśl
tylko, kochany księżycu, jakby to było wspaniale tańczyć w powietrzu, być leciutka niczym
mgiełka, wirować na wietrze i lecieć hen, przed siebie, w daleki świat!
Księżyc zastanowił się chwilkę, a potem zwrócił się do gwiazdki:
- Usiądź na moim błyszczącym rogu. Zaraz sama się przekonasz, czy gwiazdki śniegu są
naprawdę szczęśliwe…
I poszybowali w dół.
Rzeczywiście, spadające płatki śniegu wyglądały wspaniale! Pchane jakąś nieznaną siłą,
odbijały się od siebie, omijały, krążyły, wznosiły w górę, opadały, a w końcu spadały na
ziemię i ….. już nie były pięknymi gwiazdkami. Przejeżdżające samochody rozpryskiwały na
boki mokre grudy brudnego, czarnego śniegu. Jakiś przechodzień brnąc po kostki w szarej
mazi, ze złością narzekał:
- Fe, jaka okropna kasza!
Wigilijna gwiazdka skrzywiła się z niesmakiem. Księżyc uśmiechnął się i zapytał:
- Czy nadal pragniesz być śnieżynką?

- Nie! – gwałtownie zaprzeczyła gwiazdeczka – One wcale nie są szczęśliwe! Taki smutny los
czeka każdą z nich. Już za nic w świecie nie chcę być płatkiem śniegu! Chciałabym być na
przykład… na przykład…
Gwiazdka przymrużyła oczka i rozglądała się wokoło, jakby czegoś szukała. Nagle jej wzrok
padł na błyszczące w oddali fabryczne światełko.
- Ojej! – krzyknęła – Księżycu, zobacz, tam jest coś ciekawego! Tak pięknie błyszczy!
Polećmy tam na chwilę, proszę….
Księżyc bez słów spełnił życzenie swojej przyjaciółki. Wkrótce przez maleńkie okienko
zaglądali do wnętrza fabryki. Człowiek w specjalnej masce, chroniącej jego oczy, spawał
żelazną konstrukcję. Tysiące maleńkich iskierek wytryskiwało spod rąk spawacza.
- Ach…- rozmarzyła się wigilijna gwiazdka – Jakie piękne, maleńkie gwiazdeczki!
Chciałabym być jedną z nich…
Tymczasem kolorowe ogniki szybowały w górę, początkowo splątane ze sobą, potem
rozpryskiwały się na złociste drobinki, pokrzykiwały coś do siebie, migotały jeszcze przez
chwilę i nagle…. znikały. Zupełnie jakby rozpływały się w powietrzu! Księżyc nie zdążył
jeszcze o nic zapytać, gdy wigilijna gwiazdka krzyknęła:
- Nie, księżycu, już nic nie mów! Wcale nie chcę być jedną z tych gwiazdeczek!
- Tak też myślałem. – stwierdził spokojnie księżyc. I znowu poszybowali w górę.
- Właściwie, to sama dokładnie nie wiem, kim chciałabym być…- zmartwiła się gwiazdka.
Właśnie przelatywali nad osiedlem domków jednorodzinnych. Mimo, że było już późno, okna
wszystkich domów jaśniały w mroku jaskrawymi światełkami. Księżyc zbliżył się do jednego
z okien tak, aby jego towarzyszka mogła zajrzeć do środka. Mała wigilijna gwiazdka aż buźkę
otworzyła ze zdumienia. W kącie pokoju stało ogromne, zielone drzewko. Wśród jego
gałązek czerwieniły się czapeczki krasnoludków, błyszczały pękate bombki, szeleściły
kolorowe cukierki. Porozrzucana wata sprawiała wrażenie, że drzewko okryte jest śniegową
kołderką. Ale to, co najbardziej urzekło naszą gwiazdkę, znajdowało się na samym jego
wierzchołku. Była to duża, błyszcząca, złocista gwiazda. Pyszniła się swym blaskiem,
spoglądając na wszystko i wszystkich z góry.
- Już wiem, już wiem! – zapiszczała wigilijna gwiazdka – Księżycu, już wiem, kim naprawdę
chciałabym być! Och, gdybym mogła być tą piękną, błyszczącą ozdobą na szczycie choinki!
Każdy mógłby mnie oglądać i podziwiać. Jakże byłabym wtedy szczęśliwa…
Ledwie powiedziała te słowa, do pokoju wbiegła gromadka dzieci. Dwie dziewczynki z
jasnymi lokami rozrzuconymi na ramiona podskakiwały wesoło, starszy od nich chłopiec z
bujną, kruczą czupryną starał się je wyprzedzić, a na samym końcu dreptał ledwie jeszcze
trzymający się na nogach berbeć. Popychając się nawzajem i śmiejąc podbiegły w stronę
okna. Księżyc i gwiazdka gwałtownie unieśli się w górę.
- Mamo, tato! – usłyszeli nagle cieniutki głosik jednej z dziewczynek – Już jest! Nareszcie
jest! Wigilijna gwiazdka świeci, pora zaczynać!

Dzieci z radością wskazywały na migoczącą na niebie gwiazdeczkę, podskakiwały z uciechy i
przekomarzały, kto pierwszy ją zauważył. Do pokoju weszła kobieta, fartuchem ocierała
mokre ręce. Na choince rozbłysły różnokolorowe lampki. Kobieta zerknęła przez okno.
- Rzeczywiście. – uśmiechnęła się – To wigilijna gwiazdka. Siadamy do stołu!
Księżyc i wigilijna gwiazdka długo jeszcze wpatrywali się w okno. Widzieli, jak matka i
ojciec dzielą się ze swymi dziećmi opłatkiem jak składają sobie życzenia, wyciągają spod
choinki prezenty. Długo jeszcze brzmiały im w uszach słowa głośno śpiewanej kolędy:
“Lulajże, Jezuniu”.
- Wiesz, księżycu… - szepnęła w końcu gwiazdka – Zmieniłam zdanie. Już nie chcę być kimś
innym. Pragnę być wigilijną gwiazdką, która zwiastuje ludziom radosną nowinę. Mój czas już
się kończy, ale za rok pojawię się znowu…
Poczciwy księżyc nic nie powiedział, tylko z uśmiechem pokiwał swoją starą, sędziwą głową.

Żółwik krzyknął z radości i po raz pierwszy chętnie zanurkował.
- Dziękuję! – zawołał po chwili, wynurzając się z wody. – A ja wam za to opowiem, jak
wyglądają wydmy...

przypowieść ,,Orzeł królewski” Anthony’ego De Mello
Pewien człowiek znalazł jajo orła,
Zabrał je i włożył do gniazda kurzego w zagrodzie.
Orzełek wylągł się ze stadem kurcząt
I wyrósł wraz z nimi.
Orzeł przez całe życie
Zachowywał się jak kury z podwórka,
Myśląc, że jest podwórkowym kogutem.
Drapał w ziemi szukając glist i robaków,
Piał i gdakał. Potrafił nawet
Trzepotać skrzydłami
i fruwać kilka metrów w powietrzu.
No bo przecież, czy nie tak właśnie fruwają koguty?
Minęły lata i orzeł się zestarzał.
Pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą,
na czystym niebie wspaniałego ptaka.
Płynął elegancko i majestatycznie
wśród prądów powietrza,
ledwo poruszając potężnymi, złocistymi skrzydłami.
Stary orzeł patrzył w górę oszołomiony.
-Co to jest?zapytał kurę stojącą obok.
-To jest orzeł, król ptakówodrzekła kura.
Ale nie myśl o tym.
Ty i ja jesteśmy inni niż on.

