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Program zajęć biblioterapeutyczny poświęcony jest wartościom. Wielu myślicieli
pisało o wartościach. Pojęcie wartości wywodzi się z języka niemieckiego od słów Wert
i Wunde, które oznaczają godność, honor, powagę lub godny i wartościowy. 1 Najogólniej
można powiedzieć, że wartość to jest to co jest cenne i godne pożądania. Wg I. Koźmińskiej
i E. Olszewskiej wartości to:
1. Sprawy ważne , cenne, pożądane
2. Życiowe drogowskazy, mapy i kompasy
3. Standardy naszych myśli, postaw i zachowań, które mówią o tym kim jesteśmy, jak żyjemy
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4. Kryteria naszych ocen, decyzji i wyborów.”2 Według autorek książki „ Z dzieckiem
w świat wartości” wartości można podzielić na te moralne i pozamoralne. System wartości
człowieka budowany jest przez rodziców, wychowawców w procesie wychowania. System
wartości stanowi dla każdego człowieka fundament życia, buduje jego osobowość. Dla dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie to istotne drogowskazy. Uczą poczucia sprawstwa, ukazują
normy zachowań, a także ułatwiają odnalezienie się młodego człowieka w otaczającej
rzeczywistości.
Założenia programu:
Program zajęć biblioterapeutycznych
„ Sześć kroków do Krainy Wartości”
przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
specjalnej szkoły podstawowej, klas V-VI. Klasa liczy 10-12 osób. Program zajęć
biblioterapeutycznych poświęcony jest wartościom. Wybrane teksty są dostosowane do
wieku i wrażliwości dzieci, promują wartości uniwersalne, które są ważne w życiu młodego
człowieka. Program składa się z 6 spotkań, po 45 minut.
Program ten ma na celu:
 kształtowanie systemu wartości oraz norm
 kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
 wzbogacanie słownictwa
 kształtowanie umiejętności wyciszenia oraz koncentracji uwagi
 kształtowanie w uczniach sympatii do samych siebie
 stymulowanie procesów poznawczych
 integracja grupy
 usprawnianie manualne.
Miejsce spotkań: sala lekcyjna, wyposażona w dywan
Metody i techniki pracy:
 Elementy pedagogiki zabawy,
 Burza mózgów,
 Słoneczko,
 Niedokończone zdania,
 Techniki twórcze i plastyczne
 pokaz,
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I.Koźmińska , E.Olszewska : Z dzieckiem w świat wartości. Świat Książki, Warszawa 2007, s.41

 Elementy dramy,
 pogadanka,
 rozmowa kierowana,
 ćwiczenia praktyczne.
Forma zajęć:
 Zbiorowa,
 Grupowa,
 Indywidualna.
Wykorzystana literatura:
1. M. Jachimska Grupa bawi się i pracuje, UNUS, Wałbrzych 1994.
2. J.Rojewska Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń
psychologicznych cz.II., UNUS, Wałbrzych 2000.
3. I. Koźmińska , E. Olszewska : Z dzieckiem w świat wartości. Świat Książki,
Warszawa 2007.
4. A Jaszczyk., B. Kochaniak , Czarodziejski pyłek, czyli metafora i bajka we
wspomaganiu rozwoju małego dziecka, IMPULS, Kraków 2006.
5. B. Fuchs , Gry i zabawy na dobry klimat w grupie, JEDNOŚĆ, Kielce 2009
6. M. Molicka, Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, MEDIA
RODZINA, Poznań 2009
7. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, ŻAK, Warszawa 2001

KROK PIERWSZY „ Początek drogi…”
Temat: Początek drogi, czyli wprowadzenie do tematu programu.
Cele:
- zapoznaniem z pojęciem wartości i ich znaczeniem w życiu człowieka
- integracja grupy
Uczestnicy: Uczniowie kl. V/VI
Miejsce: sala lekcyjna z dywanem
Czas: 45 minut
Materiały i środki: szary papier, markery, muzyka relaksacyjna, magnetofon, tekst literacki,
gazety, nożyczki, klej.
Metody i techniki: rozmowa kierowana, ćwiczenia praktyczne
Literatura:
1. opowiadanie własne „ W Krainie Wartości”.
2. M. Jachimska Grupa bawi się i pracuje, UNUS, Wałbrzych 1994.
3. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, ŻAK, Warszawa 2001

Przebieg zajęć:

CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Powitanie uczestników zajęć. Zapoznanie ich z programem i celami prowadzonych
zajęć.
2. Imię i znak
Zabawa integracyjna- każdy uczestnik mówi swoje imię i pokazuje znak, zadaniem
kolejnej osoby jest powtórzyć imię oraz znak pokazany przez poprzednia osobę.
3. Zawarcie kontraktu- wyjaśnienie dzieciom w jakim celu jest on podpisywany.
-

uczestniczymy w zajęciach dobrowolnie
wypowiadamy się dobrowolnie
nie przeszkadzamy , gdy ktoś mówi
jeśli nie czujemy się bezpiecznie mówimy o tym
nie przeklinamy
nie bijemy się
nie wyśmiewamy nikogo
nie kłócimy się,
słuchamy siebie nawzajem.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA
1. Prezentacja opowiadania „Kraina Wartości”.
2.Rozmowa kierowana na temat bohaterów opowiadania. Wyjaśnienie pojęcia wartośćjest to coś ważnego w życiu człowieka, cenna rzecz.
3.Podział na 2 zespoły: uczestnicy losują kartki jedna grupa ma fragment puzzla w
kolorze zielonym, druga grupa niebieskim- razem tworzą napis „wartości” / ZAŁĄCZNIK
1/
4. Wykonanie pracy plastycznej z gazet pt. Kapsuła czasu, czyli jakie wartości
przekazałbym kolejnym pokoleniom. Uczestnicy wycinają z gazet ilustracje, hasła, które
chcieliby przekazać kolejnym pokoleniom, a które są według nich ważne.
5. Omówienie prac, prezentacja.

CZĘŚĆ KOŃCOWA
1.Podsumowanie zajęć- przypomnienie treści zajęć i celu.
2. Ewaluacja: Określenie nastroju z jakim kończymy zajęcia- każdy z uczniów wybiera
symbol buźki / zadowolona, znudzona, smutna/ i opowiada dlaczego takiego dokonał
wyboru.
3.Pożegnanie w kręgu.

KROK DRUGI „ Dobro…”
Temat: Dobro.
Cele:
- rozumienie znaczenia obdarowywania się dobrocią i życzliwością
- kształtowanie u dzieci postaw otwartości
Uczestnicy: Uczniowie kl.V/VI
Miejsce: sala lekcyjna z dywanem
Czas: 45 minut
Materiały i środki: pędzle, farby, szary papier, markery, kredki
Metody i techniki: ćwiczenia twórcze, plastyczne, rozmowa kierowana
Literatura:
1. Bajka
„
O
ciepłym
i
puchatym”
źródło:
http://www.kosciol.pl/article.php/20050707033158383
2. J.Rojewska Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń
psychologicznych cz.II., UNUS, Wałbrzych 2000.

Przebieg zajęć:

CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Powitanie.
2. Zabawa RARATUM- uczestnicy siedzą w kręgu jedna osoba jest w środku. Każdy
mówi swoje imię, musi też zapamiętać kto siedzi obok. Osoba w środku wskazuje
osobę i mówi lewo raratum – ta wskazana osoba szybko mówi imię osoby znajdującej
się z lewej strony.
3. Wszyscy siedzą w kręgu prowadzący mówi: Ciotka Matylda przywiozła z Ameryki
dynię....każda następna osoba dorzuca rzecz na literę d, a na końcu prowadzący
dorzuca słowo „dobro”

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA
1. Prezentacja tekstu „ O ciepłym i puchatym”.
2. Omówienie tekstu- wyjaśnienie dzieciom co to jest ciepłe i puchate, a co to jest zimne i
kolczaste, gdzie mogą z takim cechami się spotkać -w wyniku rozmowy kierowanej
ustalenie co to jest dobro.
3. Podział na grupy: uczestnicy losują kartki- z żółwiem, żyrafą, żabą i tworzą zespoły.
4. Wykonanie pracy plastycznej z podziałem na grupy: cechy dobrego człowieka.
5. Prezentacja prac i omówienie.

CZĘŚĆ KOŃCOWA
1.Podsumowanie zajęć- przypomnienie treści zajęć i celu.

2. Ewaluacja: Plansza, na której znajdują się słowa: pracowite, ładne, nudne, miłe,
męczące, wesołe, smutne, ciekawe- zadaniem uczestnika jest postawić znak X przy tym
stwierdzeniu, które pasuje do jego oceny zajęć.
3. Pożegnanie w kręgu.

KROK TRZECI „ Szczęście…”
Temat: Szczęście.
Cele:
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania szczęścia,
- rozwijanie umiejętności dostrzegania szczęścia w drobiazgach.
Uczestnicy: Uczniowie kl.V/VI
Miejsce: sala lekcyjna z dywanem
Czas: 45 minut
Materiały i środki: moneta, kolorowe gazety, szary papier wycięty w kształcie koła, tekst
biblioterapeutyczny, klej, nożyczki, muzyka relaksacyjna, CD, papierowy koszyk, walizka,
kartki ksero.
Metody i techniki: rozmowa kierowana, ćwiczenia praktyczne, metoda słoneczka
Literatura:
1. J.Rojewska Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń
psychologicznych cz.II., UNUS, Wałbrzych 2000.
2. A Jaszczyk., B. Kochaniak , Czarodziejski pyłek, czyli metafora i bajka we
wspomaganiu rozwoju małego dziecka, IMPULS, Kraków 2006.
Przebieg zajęć:

CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Powitanie.
2. Zabawa w kręgu –kamienne miny- jedna osoba jest w kręgu jej zadaniem jest
rozśmieszyć jak najwięcej osób, które mają kamienne miny.
3. Zabawa w kręgu: Wszyscy uczestnicy siedzą w kręgu. Jedna osoba wchodzi do środka
i zamyka oczy. Prowadzący podaje monetę która przekazywana jest z ręki do ręki.
Uczestnicy śpiewają piosenkę” Jak to miło i wesoło gdy talarek krąży w koło, talar tu
talar tam, talareczka w ręku mam” Osoba w środku musi zgadnąć kto ma monetę, jeśli
zgadanie osoba z talarem wchodzi do środka.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA
1. Prezentacja tekstu „ Czarodziejski pyłek”
2. Rozmowa kierowana na temat tekstu- .
3. Uczestnicy wypisują na kartkach i tworzą słoneczko „ Co to jest szczęście?”,
omówienie wypisanych propozycji przez dzieci.
4. Działania plastyczne w grupach- tym razem grupy tworzą się samodzielnie - „Mandala
szczęścia, czyli co daje mi, że jestem szczęśliwy” koło narysowane na szarym
papierze, dzieci wypełnią tym o czym marzą obrazkami wyciętymi z gazet.
5. Prezentacja prac i omówienie.

CZĘŚĆ KOŃCOWA
1.Podsumowanie zajęć- przypomnienie treści zajęć i celu.
2. Ewaluacja- metoda kosza i walizki- pisanie na kartkach co się podobało a co nie i
wrzucanie do odpowiednio przygotowanego koszyka i walizki.
3. Pożegnanie w kręgu.

KROK CZWARTY „ Odwaga…”
Temat: Odwaga.
Cele:
- kształtowanie umiejętności nazywania i rozpoznawania odwagi
- uwrażliwianie na dostrzeganie bohaterskich zachowań
Uczestnicy: Uczniowie kl.V/VI
Miejsce: sala lekcyjna z dywanem
Czas: 45 minut
Materiały i środki: blok techniczny, sznurek, kredki, pisanki, nożyczki, klej, CD, muzyka
relaksacyjna
Metody i techniki: pogadanka, pokaz, ćwiczenia praktyczne
Literatura:
1. M.Molicka ,Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, MEDIA
RODZINA, Poznań 2009- Fragment bajki o Mróweczce
2. M. Jachimska Grupa bawi się i pracuje, UNUS, Wałbrzych 1994.

Przebieg zajęć:

CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Powitanie.
2. Zabawa na zaufanie i odwagę: uczestnicy dobierają się w pary. Jedna jest
przewodnikiem, druga ślepcem i ma zawiązane oczy. Przewodnik tak musi prowadzić
ślepca, aby nie zderzyli się z inną parą. Po kilku minutach zamiana ról.
3. Wybieramy jedno dziecko jego zadaniem jest wylosować karteczkę z obrazkiem i
pokazać prezentowany obrazek pozostałym, kto zgadanie co prezentował kolega
wchodzi na jego miejsce i pokazuje kolejny przedmiot. /na obrazkach znajdują się np.
odkurzacz, nożyczki, kosiarka, gwizdek, rakieta tenisowa itp./

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA
1. Prezentacja bajki o odwadze.
2. Omówienie tekstu i losów bohaterów.
3. Odpowiadanie na pytania:
 Kto zjawił się u Mrówek i czego dokonał?

 Dlaczego trzeba było udać się na poszukiwania korony?
 Kto podjął się szukania korony królowej?
 Jakie uczucia mogły towarzyszyć Mróweczce?
 W jakich sytuacjach możemy wykazać się odwagą?
4. Wykonanie pracy plastycznej - order odwagi. Wyjaśnienie dlaczego taki order jest
wręczany i w jakich sytuacjach taki order można dostać.
5. Prezentacja orderów, uroczyste wręczenie każdemu dziecku.

CZĘŚĆ KOŃCOWA
1.Podsumowanie zajęć- przypomnienie treści zajęć i celu.
2. Ewaluacja: Uczestnicy wybierają znaczki słońce- było super, chmura- było tak sobie,
chmura z deszczem- nie podobało mi się.
3. Pożegnanie w kręgu.

KROK PIĄTY „ Przyjaźń…”
Temat: Przyjaźń.
Cele:
- Uświadomienie potrzeby przyjaźni
- Stymulacja empatii
Uczestnicy: Uczniowie kl.V/VI
Miejsce: sala lekcyjna z dywanem
Czas: 45 minut
Materiały i środki: muzyka relaksacyjna, CD, szary papier, papier ksero, ilustracja
termometru, markery.
Metody i techniki: burza mózgów, ćwiczenia praktyczne, rozmowa kierowana.
Literatura:
1. B. Fuchs , Gry i zabawy na dobry klimat w grupie, JEDNOŚĆ, Kielce 2009
2. M.Molicka ,Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, MEDIA
RODZINA, Poznań 2009- Bajka o dwóch ołówkach
3. M. Jachimska Grupa bawi się i pracuje, UNUS, Wałbrzych 1994.

Przebieg zajęć:

CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Powitanie
2. Węzeł grupowy: zamykamy oczy, wyciągamy ręce i łączymy się w węzeł. Zadnim jest
wyplątanie się.
3. Obrus wiadomości- uczestnicy zapisują przyjazne wiadomości , następnie zamykają
oczy obracają obrus i odczytują wiadomość do nich skierowaną.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA
1. Prezentacja bajki o ołówkach.

2. Rozmowa kierowana dotycząca tekstu.
3. Podział na zespoły – tradycyjne odliczanie do trzech, zadaniem zespołu 1 jest
wypisanie cech jakie posiadał szary ołówek, zespół 2- cechy dwukolorowego, zespół
3- cechy pozostałych kredek. Omówienie wykonanego zadania, ustalenie kto był
przyjacielem i jakie cechy posiadał.
4. Burza mózgów- co składa się na dobrą przyjaźń?- wypisywanie na szarym papierze
wszystkich propozycji dzieci, ustalenie tych najważniejszych.
5. Przepis na dobrą przyjaźń- praca wspólna całej grupy .
Zadaniem dzieci w grupach dowolnie dobranych jest stworzenie przepisu na przyjaźń na
wzór przepisu na ciasto np. szklanka dobra, 4 łyżki uśmiechu itp.

CZĘŚĆ KOŃCOWA
1.Podsumowanie zajęć- przypomnienie treści zajęć i celu.
4. Ewaluacja uczestnicy zaznaczają na termometrze czy podobały się zajęcia czy też
nie.
5. Pożegnanie w kręgu.

KROK SZÓSTY „ Tolerancja…”
Temat: Tolerancja.
Cele:
- Uwrażliwianie na krzywdę i niedolę innych,
- Uczenie poszanowania inności.
Uczestnicy: Uczniowie kl.V/VI
Miejsce: sala lekcyjna z dywanem
Czas: 45 minut
Materiały i środki: papier ksero, długopisy
Metody i techniki: rozmowa kierowana, scenki dramowe, ćwiczenia praktyczne
Literatura:
1. M. Jachimska Grupa bawi się i pracuje, UNUS, Wałbrzych 1994.
2. B. Fuchs , Gry i zabawy na dobry klimat w grupie, JEDNOŚĆ, Kielce 2009
3. A Jaszczyk., B. Kochaniak , Czarodziejski pyłek, czyli metafora i bajka we
wspomaganiu rozwoju małego dziecka, IMPULS, Kraków 2006.- bajka „ Mały
kameleon”.

Przebieg zajęć:

CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Powitanie.
2. Zabawa każdy który.....
ma okulary, jest wesoły, lubi pizze wstaje.

3. Zabawa w dyrygenta- uczestnicy siedzą w kręgu, jedna osoba wychodzi, jedna zostaje
wybrana na dyrygenta, reszta dzieci powtarza to co wykonuje dyrygent. Zadaniem osoby,
która wyszła jest baczne obserwowanie i wskazanie kto jest dyrygentem.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA
1. Prezentacja bajki pt. „ Mały kameleon”
2. Omówienie tekstu.
3. Podział na grupy. Dzieci otrzymują małe obrazki z kameleonem wg kolorów dzielą się
na grupy – grupa 1 pisze rady dla Milusia, grupa 2- jakie uczucia towarzyszyły
Milusiowi.
4. Wspólne ustalenie i zapisanie: jak bym się czuł, gdyby spotkało mnie to co Milusia?
5. Prezentacja scenek dramowych i ich omówienie. Podział na grupy:
Scenka 1:
Jest w klasie dziewczynka, której nikt nie lubi bo się jąka, przekonaj klasę aby zaprosili ją do
wspólnej zabawy
Scenka 2:
W klasie jest uczeń, który ciągle płacze. Starsi koledzy na przerwie ciągle mu dokuczają. Co
mu poradzisz?
Scenka 3:
W klasie jest dziewczynka, która rozpoczęła naukę dopiero w tej klasie od drugiego semestru.
Przekonaj grupkę dziewcząt żeby ją zaprosiły do swojej paczki.

CZĘŚĆ KOŃCOWA
1.Podsumowanie zajęć- przypomnienie treści zajęć i celu.
2. Ewaluacja – wszyscy uczestnicy zajęć siedzą w kręgu, dookoła prowadzona jest rundka
pytań- dokończ zdania:
Dziś podobało mi się…….
Dziś źle się czułem, gdy……..
Zaskoczyło mnie……………..
Co zabierzesz z dzisiejszych zajęć……….
3. Pożegnanie w kręgu.

W Krainie Wartości
Za górami, za lasami, bardzo daleko, a może całkiem blisko znajduje się piękna
kraina, zwana Krainą Wartości. Wielu ludzi o niej słyszało, ale mało jest śmiałków którzy
chcą podjąć do niej dobrowolną wędrówkę. Wiąże się to z trudnościami, które mogą napotkać

na swej drodze. Jednak, gdy wędrowiec tam już dojdzie, otrzymuje on tam, bardzo cenne
dary. Każdy mieszkaniec Krainy Wartości pragnie obdarować tym co ma najcenniejsze.
W Krainie tej mieszka mnóstwo Wartości. Jest tam Szacunek, który jest połączeniem
grzeczności z troską o drugą osobę. Mieszka tam Mądrość, która uczy jak wykorzystać
wiedzę.. Mieszka w Krainie Wartości Odpowiedzialność dla której ważna jest punktualność,
rzetelność, konsekwencja. Jest też i Przyjaźń, w której głębi ukryte jest zaufanie, szczerość,
życzliwość. Jest tęż i Tolerancja, która dostrzega w człowieku to co piękne i dobre, a nie to
jak wygląda na zewnątrz. Nie można też zapomnieć o bardzo pozytywnej wartości jaka jest
Szczęście. Uczy ono człowieka cieszenia się drobiazgami. Jest w tej krainie też Odwaga,
ukazująca bohaterstwo i męstwo i wiele innych bardzo ważnych Wartości, które chcą
wypełniać ludzkie życie.
Mieszkańcy Krainy Wartości chronią przed złymi mocami. Są znakomitymi pomocnikami
w podejmowaniu trudnych decyzji.
Wszyscy mieszkańcy Krainy Wartości pragną, aby każdy kto ją odwiedza, czerpał z niej
cenne wskazówki i kierował się nimi w swoim życiu.

Autor: A.Tomkowiak

Bajka o dwóch ołówkach

W pewnym piórniku leżały równo ułożone ołówki. Były kolorowe, tylko jeden był
zwykły szary. Tuż obok niego znajdował się wspaniały ołówek dwukolorowy: czerwono-

niebieski. Ołówki zawsze przebywały razem, czy to leząc obok siebie w piórniku, czy
ścigając się i kreśląc wzory na papierze. Szary rysował kontury, a dwukolorowy wypełniał je
barwami. Bardzo lubiły się tak razem bawić. Inne kolorowe chciały przyjaźnić się
z dwukolorowym, ale on wolał szary i z nim spędzał czas. Co to za zwyczaje - szeptały
oburzone - że dwukolorowy przyjaźni się z takim zwyczajnym! To nie wypada, nie wypada powtarzały.
Ale dwukolorowy nie słuchał tego gadania, szarak zresztą też. Obydwa przecież bardzo się
lubiły. Aż pewnego razu wydarzyło się straszne nieszczęście; dwukolorowemu złamały się
grafity. Będzie do wyrzuceni, do wyrzucenia - szeptały ołówki, z satysfakcją przekazując
sobie tę wieść. Dwukolorowy bardzo się zasmucił, szarak jeszcze bardziej. Jak mu pomóc, co
zrobić - pytał sam siebie. - Nie pozwolę, by taki wspaniały ołówek tyle pięknych rzeczy
narysować, został wyrzucony. Wziął przyjaciela na plecy i pomaszerował szukać lekarza
ołówków. Przyjaciele długo szukali pomocy. Szary ołówek był bardzo zmęczony, co chwilę
odpoczywał. Nareszcie znalazł bardzo starą Temperówkę. Spróbuję wam pomóc - rzekła i
bardzo ostrożnie zabrała się do pracy. Delikatnie , by nie spowodować zniszczeń, skrobała,
przycinała i w końcu zatemperowała,- Uf, już po zabiegu - powiedziała. Udało się, jesteś
wprawdzie krótszy, ale nadal pięknie możesz rysować, co tylko zechcesz. Naprawdę? - spytał
z niedowierzaniem dwukolorowy.
- Pomogłam tobie, ale największą przysługę oddał ci twój przyjaciel - Szary Ołówek . - E tam
- powiedział Szarak zawstydzony tą pochwałą. - My jesteśmy prawdziwi przyjaciele, on nie
zdradził naszej przyjaźni dla innych, kolorowych, więc ja ... - Tutaj zaczął się jąkać bardzo
wzruszony. Dwukolorowy nic nie powiedział, tylko przytulił się do niego. Wróciły razem do
piórnika, by odpocząć po przeżyciach, a nazajutrz znowu rysowały razem.
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Bajka o Mróweczce / temat odwaga/

Pewnego dnia przez las szedł groźny wielkolud, wymachiwał kijem na wszystkie strony
i niszczył wszystko, co było na jego drodze. Natknął się na mrowisko i kijem zaczął wiercić

w nim dziury. Ziemia zadrżała, zaczęty walić się w mrowisku domy, szkoły, wszystkie
mrówki z przerażeniem patrzyły, jak ich praca jest niszczona. Trzeba się było bronić, więc
solidarnie wszystkie razem zaatakowały intruza. Pogryziony, jak niepyszny uciekł, gdzie
pieprz rośnie. Ucieszone mrówki wróciły do mrowiska. Okazało się po chwili, że wiele
domów i ulic zostało zniszczonych, a także cenne przedmioty, między innymi malutka złota
korona królowej. Lament wielki zapanował w mrowisku. Przecież królowa nie może rządzić
bez korony! Rozpoczęły się poszukiwania. Korony jednak jak nie było, tak nie było.
Wszystkie tunele, poza jednym, zostały sprawdzone. Do tego ostatniego nikt nie mógł wejść.
Tunel wił się głęboko w ziemi, był bardzo wąski, ciemny, niebezpieczny. Mógł w każdej
chwili się zawalić i pogrzebać na zawsze śmiałka. Nikt więc nie próbował tam wejść. Tylko
mała mróweczka zdecydowała się na ten odważny krok. I po chwili już wąskim korytarzem
schodziła niżej i niżej. Dookoła byt mrok, czuła wilgotną ziemię. Wolno sprawdzała każdy
odcinek drogi. Niczego poza ciemnością tam nie było. Jednak się nie zniechęcała, schodziła
coraz głębiej. Zatrzymała się na chwilę, by otrzeć pot z czoła, i wtedy zobaczyła, że coś
połyskuje. Pochyliła się. Znalazłam koronę. Ucieszona wracała jak na skrzydłach. Wszyscy ją
podziwiali. To przecież dzięki jej odwadze królowa mogła z powrotem rządzić mrowiskiem,
mrówki chodzić do szkoły, a robotnice pracować. Jesteś niezwykle dzielna - powiedziała
królowa, wręczając jej order odwagi. Gratulacjom, uściskom nie było końca. A ci, którzy
kiedyś się z niej wyśmiewali, teraz wstydzili się tego okropnie. Bo nie jest ważne, czy się jest
dużym, czy małym; czy nosi się duże, czy małe ciężary. A co jest ważne?
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Bajka o ciepłym i puchatym
W pewnym mieście wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi. Każdy z jego mieszkańców
rozdawał innym coś, czego coraz bardziej przybywało. Wszyscy swobodnie obdarowywali się
Ciepłym i Puchatym wiedząc, że nigdy go nie zabraknie.

Matki dawały Ciepłe i Puchate dzieciom, kiedy wracały do domu; żony i mężowie wręczali je
sobie na powitanie, po powrocie z pracy, przed snem; nauczyciele rozdawali w szkole,
sąsiedzi na ulicy i w sklepie, znajomi przy każdym spotkaniu; nawet groźny szef w pracy
nierzadko sięgał do swojego woreczka z Ciepłym i Puchatym. Nikt tam nie chorował i nie
umierał, a szczęście i radość mieszkały we wszystkich rodzinach.
Pewnego dnia do miasta sprowadziła się zła czarownica, która żyła ze sprzedawania ludziom
leków i zaklęć przeciw różnym chorobom i nieszczęściom. Szybko zrozumiała, że nic tu nie
zarobi, więc postanowiła działać. Poszła do jednej młodej kobiety i w najgłębszej tajemnicy
powiedziała jej, żeby nie szafowała zbytnio swoim Ciepłym i Puchatym, bo się skończy,
i żeby uprzedziła o tym swoich bliskich. Kobieta schowała swój woreczek głęboko na dno
szafy i do tego samego namówiła męża i dzieci. Stopniowo wiadomość rozeszła się po całym
mieście, ludzie poukrywali Ciepłe i Puchate, gdzie kto mógł. Wkrótce zaczęły się tam szerzyć
choroby i nieszczęścia, coraz więcej ludzi zaczęło umierać.
Czarownica z początku cieszyła się bardzo: drzwi jej domu na dalekim przedmieściu nie
zamykały się. Lecz wkrótce wyszło na jaw, że jej specyfiki nie pomagają i ludzie przychodzili
coraz rzadziej. Zaczęła więc sprzedawać Zimne i Kolczaste, co trochę pomagało, bo przecież
był to-wprawdzie nie najlepszy-ale zawsze jakiś kontakt. Już nie umierali tak szybko, jednak
ich życie toczyło się wśród chorób i nieszczęść.
I byłoby tak może do dziś, gdyby do miasta nie przyjechała pewna kobieta, która nie znała
argumentów czarownicy. Zgodnie ze swoimi zwyczajami zaczęła całymi garściami obdzielać
Ciepłym i Puchatym dzieci i sąsiadów. Z początku ludzie dziwili się i nawet nie bardzo
chcieli przyjmować- bali się, że będą musieli oddać. Ale kto by tam upilnował dzieci ! Brały,
cieszyły się i kiedyś jedno z drugim powyciągały ze schowków swoje woreczki i znów, jak
dawniej zaczęły rozdawać.
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