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Witamy Wiosna !!! 
 

A w tym numerze m. in. : 

 Opowiadanie o małym chomiku 

 Złe nawyki naszych dzieci… 

 Kolorowanki i łamigłówki 

 Przepis na pyszna racuchy – maczuchy 
 Bajka terapeutyczna 



CHOMIK SZUKA WIOSNY  
 

Mateusz Galica 

Pewnego dnia mały Chomik obudził się 

w swojej norce na skraju lasu. Ziewnął, przeciągnął się, przetarł oczy łapką  

wyszedł norki, szukać wiosny. 

- Zimno- mruknął zaspany Chomik. 

Rozejrzał się dookoła, ale wiosny  nigdzie nie było.  

Na gałązkach wierzby siedziały małe puchate wierzbowe kotki.  

- Co robicie tak wysoko? - spytał Chomik.  

- Rośniemy, rośniemy - zawołały wierzbowe kotki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- A wiosny nie widziałyście? – spytał Chomik. 

Ale właśnie nadleciał wiatr, wierzba zaszumiała gałązkami i Chomik nie usłyszał co mówią wierzbowe 

kotki. 

Poszedł więc dalej. Świeciło słonko, a po niebie przepływały małe chmurki. 

- Halo- zawołał do nich Chomik.- Czy nie widziałyście wiosny? 

A wtedy jedna chmurka zasłoniła słońce i na Chomika spadły krople deszczu. 

- Brr…- skulił się Chomik przy ziemi i zobaczył małe, białe kwiatki. 

- Może wy widziałyście wiosnę?- zapytał, ale kwiatki były malutkie i jeszcze nie potrafiły mówić. 

Chomik poszedł dolej szukać wiosny. 

W górze między drzewami fruwały ptaki. Były bardzo zajęte, bo zbierały gałązki i wiórki na budowę 

gniazd. 

- Może wy wiecie, gdzie jest wiosna? - zawołał Chomik, 

ale ptaki śpiewały, ćwierkały, gwizdały i nawet nie słyszały głosu Chomika. 

- Muszę iść dale, tuta jeszcze nikt wiosny nie spotkał - mruknął do siebie. 

Aż wreszcie Chomik doszedł na  łąkę, a 

tam 

na długich nogach stał pan bocian. 

Chomik zadarł wysoko głowę i przyjrzał się 

boćkowi.  Jego nawet nie warto pytać o wiosnę, 

jest taki zmarznięty, że aż nos i nogi ma 

czerwone. 

A bocian też przyjrzał się Chomikowi  

i zaklekotał: 

- Coś podobnego! - Ta żaba cała ubrana jest w 

ciepłe futerko, a  ja myślałem,  

że już wiosna - i odleciał. A Chomik powędrował 

dalej szukać wiosny… 

 

 

 

Opracowała Ałła Pasek 



 
Dziwne zachowania pojawiają się w różnych okresach życia naszych dzieci. Niektóre z nich są 

charakterystyczne dla określonego wieku, inne nie. W wieku przedszkolnym, sporo tych zachowań już 

jest utrwalonych, niektóre dopiero się pojawiają. Czym lepiej poznamy te dziwne nawyki, tym łatwiej 

będzie pomóc naszym dzieciom pozbyć się ich. Wśród nawyków najczęściej pojawiających się u dzieci 

w wieku przedszkolnym są:  

 obgryzanie paznokci,  

 dłubanie w nosku,  

 kręcenie włosów na paluszku, 

 lizanie ściany, mruganie oczami,  

 kręcenie różka kocyka 
 

Maluchy z różnym nasileniem prezentują te nawyki. Najwięcej dzieci dłubie w nosku i obgryza paznokcie. 

Rodzice wiedzą o nawykach swoich dzieci, próbują z nimi walczyć, ale niewiele się udaje tą walką osiągnąć. 

Dzieci nie rezygnują  z obgryzania paznokci, dłubania w nosku, a niektóre nawet coraz częściej to robią. Niektóre 

działania wręcz nasilają występowanie tych nawyków, dlatego należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych 

zasad: 

Nie wymierzaj kar za niewłaściwe zachowania. Dziecko ukarane nie ma motywacji, by ograniczać „złe” nawyki. 

Jeśli nawet przez chwilę ich unika, to w niedługim czasie lawinowo zachowań tych przybywa. Nie zawstydzaj. 

Zawstydzony malec będzie obgryzał paznokcie wchodząc pod stół, ale z pewnością  

z obgryzania nie zrezygnuje. Nie strasz dziecka, że mu paluszek uschnie od ssania, włosy wypadną od 

kręcenia, paznokcie nie odrosną, jeśli będzie obgryzał. Lęk wcale nie pomoże pozbyć się nawyków. 

 

Nawyk ssania palca zaczyna się najczęściej około trzeciego, czwartego miesiąca życia (chociaż już u noworodka 

można zauważyć na paluszku ślad po ssaniu, czyli w czasie życia płodowego malec zapewne ssał swój paluszek). 

Początkowo palec wędruje do buzi tuż po karmieniu, po pewnym czasie malec ssie palec przed karmieniem, a z 

czasem częściej. Około siódmego miesiąca nawyk wyraźnie się nasila i w tym okresie dziecko bardzo często ssie 

palec. Po kilku tygodniach zmniejsza się potrzeba ssania i nie widzimy już tak często palca w buzi naszej 

pociechy. Właśnie wtedy warto spróbować pomóc dziecku pozbyć się nawyku ssania. Gdy palec ssie 

przedszkolak, nawyk najczęściej jest już utrwalony i początków ssania palca trzeba szukać we wcześniejszych 

okresach, w niemowlęctwie. Co wtedy robić? 

 Poszukajmy przyczyny. Powodem może być głód, nuda, potrzeba czułości... Zaobserwujmy, kiedy 

najczęściej palec wędruje do buzi. Starajmy się wyprzedzać ten odruch. Jeśli powodem jest głód - 

podsuńmy coś do jedzenia, gdy nuda - coś do zabawy. 

 Nie nagłaśniajmy problemu, nie zawstydzajmy dziecka, nie wymierzajmy kar. Okażmy dziecku 

zrozumienie, a nie zniecierpliwienie. 

 Poświęcajmy malcowi więcej uwagi. Przytulajmy go, czytajmy książeczki, rozmawiajmy, bawmy się 

razem z nim. 

 Gdy starsze dziecko wyrazi zgodę, możemy spróbować zakładać rękawiczkę bez paluszków lub 

bandażować ssany palec. Tu jednak zgoda dziecka jest absolutnie niezbędna. 

Pamiętajmy, że niemal połowa dzieci w wieku 4-5 lat ssie palec i porzuca ten nawyk przed ukończeniem 

ósmego roku życia. 

Ten odruch najczęściej pojawia się około czwartego miesiąca życia. Dość często utrzymuje się aż do wieku 

dojrzewania, a czasem i dłużej. Dziecko co pewien czas zaciska powieki powtarza ten ruch, a czasem kilkakrotnie 

musi zamknąć, oczy, 

zupełnie tak, jakby chciało usunąć z oka obcy przedmiot, który mu wpadł mu. Na pytanie, czy coś wpadło mu do 

oka peszy się, denerwuje, a czasem robi wrażenie, jakby nie rozumiało, o co nam chodzi. Co wtedy robić? 

 Jeśli dziecko narzeka na towarzyszący ból, natychmiast zgłośmy się do lekarza okulisty. Tylko lekarz 

może wykluczyć obecność ciała obcego w oku lub określić medyczną przyczynę mrugania, o ile taka 

istnieje. 



 Gdy mamy pewność, że nic dziecku nie wpadło do oka, spróbujmy odwrócić jego uwagę. Obserwujmy, 

czy odruch powraca. 

 Jeśli zauważymy, że dziecko mruga oczami w określonych sytuacjach, możemy przypuszczać, że są one 

dla niego stresujące. Spróbujmy wtedy wyeliminować te sytuacje z życia dziecka, jest prawdopodobne, że 

przestanie mrugać oczami. 

Ten nawyk pojawia się najczęściej, gdy dziecko jest senne, czasem znudzone, zamyślone. W przypadku 

młodszych dzieci kręcenie włosów towarzyszy uczuciu osamotnienia. Najczęściej nawyk ten pojawia się w wieku 

przedszkolnym i sam ustępuje w okresie szkolnym. Dziecko uświadamia sobie, że wykonuje te ruchy podczas 

zasypiania, uznaje je za niestosowne i przestaje kręcić włosy. Jak powinien zachować się rodzic, gdy jednak 

dziecko wciąż kręci włosy na paluszku? 

 Jeśli kręcenie włosów pojawia się podczas zasypiania na leżakowaniu, postarajmy się zająć uwagę 

dziecka przed zaśnięciem. 

 Zadbajmy oto, by dziecko nie nudziło się i spędzajmy z nim jak najwięcej czasu. 

Obgryzanie paznokci to jeden z częściej występujących „złych nawyków”. Czasem początek jest niewinny - 

zadarta skórka, nierówny paznokieć... Zwyczaj szybko staje się nawykiem. Potem; gdy się zamyśli, czasem z 

nudów, nerwów, wkłada palce do buzi i obgryza paznokcie. W stresie palce częściej wędrują do buzi. Czym 

więcej stresów, tym krótsze paznokcie. Nim więc przystąpisz do prób odzwyczajania pociechy od obgryzania. 

pomóż mu rozwiązać emocjonalne problemy. 

 Jak najwięcej rozmawiaj z dzieckiem. Nie unikaj rozmów o trudnych sprawach. Pomagaj rozwiązywać 

problemy. 

 Zwróć uwagę. w jakich sytuacjach najczęściej obgryza paznokcie. Jeśli podczas czytania czy oglądania 

telewizji, podsuń coś do podgryzania. Jeśli przed klasówką czy wizytą u lekarza, postaraj się rozładować 

napięcie, uspokoić dziecko, wyciszyć. 

 Przekonuj, że o wiele ładniej wyglądają dłonie, gdy paznokcie są nieco dłuższe i równo opiłowane niż 

króciutkie i poszarpane. 

 Nie wymierzaj kar za obgryzanie. Nagradzaj choćby małe postępy w walce z obgryzaniem. Chwal 

dziecko i powtarzaj, że wierzysz, iż z problemem się upora. 

 Dziewczynce zaproponuj bezbarwny lakier, który zabezpieczy paznokcie przed obgryzanie. 

 Jeśli w domu panuje napięta atmosfera, są problemy, których dziecko nie rozumie, postaraj się dziecku 

wszystko wyjaśnić, a dopiero potem pomyśl, jak mu pomóc pozbyć się brzydkiego nawyku. 

. 

 

Najczęściej dziwne zachowania świadczą o niezaspokojonych potrzebach, często emocjonalnych, 

czasem o stresie, podenerwowaniu i lęku. Służą one przede wszystkim rozładowaniu drzemiących w 

dziecku napięć. Osoba dorosła w takiej chwili’ sięga po papierosa, czasem po kieliszek alkoholu, a 

dziecko zaczyna obgryzać paznokcie, kołysać się czy kręcić włosy na paluszku. Jeśli chcemy pomóc 

dziecku pozbyć się tych zachowań, postarajmy się poznać ich przyczynę. Eliminując przyczynę, 

eliminujemy zachowania. Karaniem i zawstydzaniem możemy doprowadzić jedynie do tego, że dziecko 

będzie ukrywało się, gdy zacznie ssać palec czy dłubać w nosie (a po pewnym czasie nie będzie już 

nawet ukrywało, bo część zachowań utrwali się i zacznie być ruchami automatycznymi, 

niekontrolowanymi przez dziecko). Spróbujmy przedszkolaków uzbroić się w cierpliwość, okażmy zro-

zumienie” dla dziecięcych problemów i pomóżmy dziecku je rozwiązywać. Najczęściej dziwne 

zachowania same ustępu ją i nie warto się nimi zbytnio przejmować. Gdy jednak stają się uporczywe, 

przeszkadzają dziecku w zabawie, a potem w nauce, warto pójść z pociechą do psychologa. 

Opracowała Joanna Ostrowska 

 

 

 



RACUCHY- MACZUCHY 
 

 

Są ich tysiące. Grube, cienkie, z jabłkami, czekoladowe, suto obłożone 

konfiturą, cukrem pudrem, z lodami i wiele innych. 

Nie ma chyba osoby dorosłej ani dziecka, która nie lubi tych pyszności a oto 

propozycja racuszków: 

 
KOKOSOWE RACUCHY Z ANANASEM 

 
2 szklanki wiórków kokosowych 

300 ml mleka 

3 łyżki cukru 

2 jajka 

3 łyżki budyniu waniliowego bez cukru 

l płaska łyżka mąki pszennej 

puszka ananasów krojonych 

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej 

sok z połowy cytryny 

olej do smażenia - nie za dużo 

 
 
 

Sposób przygotowania: 

 

Wiórki wsypać do mleka, dodać cukier i gotować na wolnym ogniu ok. 5- 10 min. 

Aż wiórki wchłoną całe mleko. Masę wystudzić. Dodać żółtka, budyń i mąkę pszenną 

wymieszać. Białka ubić na sztywno delikatnie połączyć z masą kokosową. Masa 

powinna mieć konsystencje budyniu. Kłaść łyżką placuszki na rozgrzany olej i smażyć z 

każdej strony na złoty kolor. 

Ananasy włożyć do garnka i zagotować. W 1- 2 łyżkach wody i soku z cytryny rozrobić 

mąkę ziemniaczaną, wlać do ananasów, zagotować i ostudzić. Zimnym żelem z 

ananasów polać placki. 

 

Racuszki można podawać także z jabłkami i bitą śmietaną. 

To jest naprawdę bardzo smaczne. 
 

opracowała Danuta Maksymiuk 

 

 

 

 

 



Gimnastyka buzi i jezyka 
 

Dary wiosny 

 
Ćwiczenia oddechowe 

- utrwalanie nawyku mówienia na wydechu 

Ćwiczenia słuchowe 

- kształtowanie słuchu fonemowego 

- kształtowanie analizy i syntezy słuchowej 

Ćwiczenie artykulacyjne 

- utrwalanie prawidłowej wymowy głosek 

 
Wiersz Dary wiosny wykorzystać można do ćwiczeń słuchowych.  

Zadanie dzieci polega na odgadnięciu brakujących rymów. W miejscach oznaczonych gwiazdką (*) 

dzieci odgadują brakujące rymy.  

 

Zawitała do nas wiosna, 

pani piękna i .... (radosna).* 

 

W prezencie przyniosła kwiecie, 

by cudnie było na ... (świecie).* 

 

Na drzewo i ten krzew szary 

rzuciła zielone .. (czary). * 

 

Ptaków tłumy czarowała, 

piękne nutki .... (darowała).* 

 

Dobrze jest mieć takie dary, 

bo dotąd świat nasz był (szary).* 

 

Zimę i szarą pogodę 

wysłała w daleką (drogę).* 

(Anetka Skorek) 
 

 

Zapachy pór roku 

 
Ćwiczenie oddechowe 

- różnicowanie faz oddechowych 

- utrwalanie nawyku oddychania przez nos 

Ćwiczenie usprawniające narządy mowy - usprawnianie podniebienia miękkiego. 

 

Ćwiczenie polecane jest szczególnie tym dzieciom, które nie mają wykształconego nawyku 

oddychania przez nos w czasie spoczynku. Wdychając powietrze ("zapach") przez jedną dziurkę w 

nosie i wypuszczając przez drugą dziurkę, dzieci doskonalą umiejętność oddychania przez nos oraz 

uczą się różnicować fazy oddechowe (wdech, wydech). 

 

Wiosną na łące  

trawa pachnie,  

kwitnące drzewa 

też pachną ładnie. 

 

Ażeby zapach 

poczuć tej wiosny, 

dam ja wam przepis  

niezwykle prosty:  

Przez jedną dziurkę  

zapach wciągajcie,  

a drugą dziurką  

go wydychajcie. * 

 

Latem na klombach,  

gdy kwitnie kwiecie, 



wiatr jego zapach 

niesie po świecie. 

 

Ażeby zapach 

poczuć tego lata,  

dam ja wam radę  

mojego brata:  

Przez jedną dziurkę  

zapach wciągajcie,  

a drugą dziurką  

go wydychajcie.* 

 

Schną wszystkie liście,  

nadszedł już wrzesień,  

zapach tych liści 

zwiastuje jesień. 

 

Ażeby zapach poczuć  

jesieni, moja porada  

nic się nie zmieni: 

Przez jedną dziurkę 

 zapach wciągajcie, 

 a drugą dziurką  

go wydychajcie. * 

 

Tylko ta zima jakoś 

 nie pachnie.  

Za to ze śniegiem  

w lasach jest ładnie. 

 

Ażeby sprawdzić,  

czy pachną bory, 

 będziemy ćwiczyć  

jak do tej pory:  

Przez jedną dziurkę  

zapach wciągamy,  

a drugą dziurką go wydychamy. * 

 

 
W miejscach oznaczonych gwiazdką (*) dzieci wdychają powietrze przez jedną dziurkę w 

nosie (drugą zaciskając palcem) i wydychają przez drugą dziurkę (zaciskając tę pierwszą). 

Podczas wykonywania ćwiczenia usta powinny być zamknięte. 

 

 

 

 

Opracował Anna Kupczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZIELONOWŁOSE STWORKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Namocz starą skarpetę  
i włóż ją do kubka. 
Wywiń ścięgacz na zewnątrz 
krawędzi otworu. 

2. Nasyp łyżeczką 
nasiona trawy na 
wyłożone skarpetką 
dno kubka. 

3. Napełnij kubek 
ziemią kompostową.  
 

4. Owiń ciasno 
skarpetę gumką 
poniżej ściągacza. 
Odetnij ściągacz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
5. Polej skarpetkę wodą, 
podnieś węzełek z 
nasionami i pozwól aby 
nadmiar wody odciekł 
do kubka. 

6. Odwróć zawiązaną 
skarpetkę gumką do 
dołu i umieść na 
talerzyku, nalej na 
talerzyk nieco wody. 

7. Szpilkami umocuj 
guzik- nosek 
stworka. 
Tak samo zrób oczy. 
 

9. Trzymaj stworka w 
ciepłym, nasłonecznionym 
pokoju. Zraszaj codziennie 
górną część skarpetki. 

 

 

Opracowała Ewa Grodzińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj mnie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajka terapeutyczna 
 
 
 
 
 
 
 



Bajka terapeutyczna 
Rodzeństwo – jak ułatwić dziecku trudne życia z siostrą lub bratem. 
 

Opowiadanie o Ani 

 Była sobie raz dziewczynka o imieniu Ania. Mieszkała w brązowym domu z cegły razem z 

rodzicami i dużym czarnym psem, który wabił się Koks. Razem z nimi mieszkał tam jeszcze ktoś - 

Sonia - siostrzyczka Ani. Właśnie w tej chwili. Ania zaczęła żałować, że Sonia mieszka razem z nią i 

że w ogóle ma siostrę.. 

Rzuciła gniewne spojrzenie w jej stronę. 

- To niesprawiedliwe - powiedziała Sonia - teraz moja kolej, teraz ja się bawię Kłapouchym. 

Wyciągnęła rękę i chwyciła królika - maskotkę. 

- Nie, teraz ja - zawołała Ania i wyrwała Kłapouchego z rąk Soni. 

-A właśnie, że ja! 

- Dzieci! - powiedziała mama, stając w drzwiach i zatykając sobie uszy rękami.  

- Jakieś okropne wrzaski dochodzą z tego domu. Ludzie dzwonią do nas i pytają, co tu się dzieje. 

Wszystkie psy i koty w całym mieście schowały się pod łóżka. Ania lekko się uśmiechnęła. Sonia 

zachichotała. 

- To my - przyznała Ania. 

- Kłóciłyśmy się - wyjaśniła Sonia. 

- Ach tak. A o co się kłóciłyście? 

Sonia wskazała na królika. 

- Ania nie pozwala mi się nim bawić - poskarżyła się. 

- Ona próbowała mi go wyrwać, a ja jeszcze nie skończyłam zabawy - tłumaczyła Ania. 

- Anka jest okropna. Nienawidzę jej! - krzyknęła Sonia. 

- To Sońka jest nieznośna - jeszcze głośniej krzyknęła Ania. 

- Mam wrażenie, że jesteście na siebie bardzo złe - powiedziała mama, przyglądając się córkom. 

- Jeszcze jak! - Sonia pokazała Ani język.  

- Dosyć. Uspokójcie się na chwilę - powiedziała mama. – Chodźcie ze mną do dużego pokoju, 

spokojnie sobie tam usiądziemy i porozmawiamy. Mam dla was opowiadanie, które na pewno was 

zainteresuje. 

Mama usadowiła się na kanapie pomiędzy córkami. 

- Dawno, dawno temu - opowiadała - żyła sobie dziewczynka o imieniu Agata. Agata mieszkała ze 

swoją mamusią, tatusiem i dużym czarnym psem w brązowym domku z cegły. Razem z nimi miesz-

kała również siostra Agaty - Celina. Agata bardzo lubiła swój dom, ale nie była zachwycona tym, że 

mieszka pod jednym dachem z Celiną. Zawsze kiedy Agata w coś sobie grała, zaraz przychodziła 

Celina i przeszkadzała jej. Kiedy Celina chciała bawić się jakąś zabawką siostry, po prostu brała ją 

sobie bez pytania. Czasami, co gorsza, psuła ją. Celina zawsze chciała postawić na swoim. Przezywała 

Agatę i dokuczała jej, jeśli było inaczej. Czasami Celina szczypała albo szturchała Agatę, albo mówiła 

jej niemiłe rzeczy, aż w końcu dochodziło do walki. Czasami wina za to, co zrobiła Celina, spadała na 

Agatę, która była wtedy naprawdę zła. Ale co najgorsze, kiedy Agata chciała czasami mieć tatę lub 

mamę tylko dla siebie, Celina już była w pobliżu. Agata czuła, że tak naprawdę mama i tata bardziej 

lubią Celinę niż ją. Myślała tak dlatego, że rodzice nigdy nie gniewali się na Celinę tak bardzo jak na 

nią. Dla Celiny byli milsi niż dla niej. Poświęcali siostrze dużo więcej uwagi. Pozwalali Celinie na to, 

czego Agacie nigdy nie wolno było robić. Kiedy Agata miała kłopoty, byli wobec niej bardziej surowi.  

Mama zrobiła przerwę. Ania i Sonia słuchały z szeroko otwartymi oczami. 

- Chciałabym spotkać Agatę. Miałybyśmy wiele wspólnych tematów. Chyba jest bardzo podobna do 

mnie! - przyznała Ania. 

- O czym ty mówisz? Ona jest podobna do mnie! – przekonywała Sonia. 

Ania spojrzała na siostrę. 

 Ale jeśli jest podobna do mnie, nie może przecież być podobna do ciebie. 



- Ale ona naprawdę jest do mnie podobna - mówiła Sonia. – Ja czuję to samo, co ona wobec swojej 

siostry. 

- Ja też czuję to samo - przyznała Ania. 

Spojrzały na siebie ze zdumieniem.  

- To niesamowite - zawołała Ania. 

- Nigdy nie wiedziałam, że czujesz to samo co ja - powiedziała Sonia. 

- Ja też nie wiedziałam - odpowiedziała zaskoczona Ania. 

Patrzyły na siebie przez dłuższą chwilę. 

- No cóż - przerwała rozmowę mama - chcecie usłyszeć dalszy ciąg 

opowiadania? 

- Oczywiście - powiedziała Ania. A Sonia skinęła głową. 

- Pewnego dnia - mama kontynuowała opowieść - Agata bawiła się swoją ulubioną zabawką. Był to 

szmaciany piesek - Reksio - z długimi, miękkimi uszkami. Celina siedziała w tym samym pokoju i pa-

trzyła, jak Agata się bawi. 

- Hej - powiedziała nagle Celina - już strasznie długo bawisz się Reksiem. Teraz moja kolej. Ja też 

chcę się nim pobawić. 

- Nie - powiedziała Agata. - Jeszcze nie skończyłam zabawy. 

- To niesprawiedliwe! Teraz ja chcę Reksia. 

- Nie dostaniesz go - odpowiedziała Agata. 

-  A właśnie, że dostanę! - krzyknęła Celina i wyrwała maskotkę z rąk siostry. 

- Oddawaj go, ty smarkulo! - Agata wyrwała Celinie pieska. 

- Głupia Agata! - krzyknęła Celina i wybuchnęła płaczem. 

Nagle w drzwiach pojawiła się ich mama. 

- Dziewczynki! Dziewczynki! - mówiła. - Co tu się dzieje? Nigdy w życiu nie słyszałam takiego 

hałasu. Celina wskazała ręką na Reksia. 

- Agata nie pozwala mi się nim bawić. To nie w porządku! 

- Próbowała mi go wyrwać - broniła się Agata. - Jeszcze nie skończyłam zabawy. To niesprawiedliwe! 

- No cóż - powiedziała mama - widzę, że jesteście na siebie bardzo złe. Wygląda na to, że obie chcecie 

bawić się Reksiem w tym samym czasie i to jest wasz problem  

Agata i Celina pokiwały głowami. 

- Ale jestem pewna, że potraficie rozwiązać ten problem . Poczekajcie przez chwilę. Muszę coś 

przynieść. 

Agata i Celina spojrzały na siebie. Po co mama poszła? Mama już za chwilę była z powrotem. 

- Proszę bardzo - powiedziała, wręczając córkom dużą kartkę i ołówek. - Chcę, żebyście teraz 

posiedziały i wymyśliły pięć sposobów rozwiązania waszego problemu. Muszą to być takie 

rozwiązania, na które obie się zgadzacie. Możecie je zapisać na tej kartce. Kiedy już to zrobicie, 

zawołajcie mnie. Będę w pokoju obok. Razem z Reksiem - dodała, zabierając ze sobą zabawkę i 

kierując się ku drzwiom. – Czekam niecierpliwie na wasze propozycje. Założę się, że będą świetne. 

Agata i Celina popatrzyły na siebie. 

- Chyba lepiej będzie, jeśli to zrobimy - powiedziała Agata. 

- Chyba tak. Inaczej żadna z nas nie będzie mogła bawić się Reksiem. Obie zaczęły się zastanawiać. 

- Już wiem - powiedziała Agata - możemy przyjąć taką zasadę, że tylko ja bawię się Reksiem i nikt 

inny nie może go dotykać. 

- Nie - sprzeciwiła się Celina. - To niesprawiedliwe dla mnie. Nie zgadzam się, a mama powiedziała, 

że obie musimy zgodzić się na te rozwiązanie.  

-No dobrze. Nie zapiszemy tego. 

- Mam pomysł - powiedziała Celina - mogłybyśmy przeciąć Reksia na pół i każda z nas miałaby 

wtedy połowę. Agacie nie bardzo podobała się ta propozycja, ale zapisała ją pod numerem pierwszym. 

- Mam następny dobry pomysł - powiedziała Celina. – Mogłybyśmy poprosić mamę, żeby kupiła nam 

jeszcze jednego takiego pieska i każda z nas miałaby wtedy swojego. 

- Dobry pomysł - stwierdziła Agata. - Tylko nie jestem pewna, czy spodoba się mamie. 

- Ale zapiszmy go. 

Agata zapisała go pod numerem drugim. 

- Musimy wymyślić jeszcze trzy - powiedziała i przez chwilę się zastanawiała. 



- Mogłybyśmy bawić się Reksiem po kolei; czas odmierzałby zegar, który mama ma w kuchni i który 

tak głośno dzwoni - mówiła Celina. 

- Można by rzucać monetę, żeby ustalić, która ma bawić się nim pierwsza- dodała Agata. -Jeśli będzie 

orzeł, najpierw ja bawię się Reksiem, a jeśli reszka - to ty. 

- Jeszcze tylko jedno. 

- Już wiem. Możemy udawać, że my też jesteśmy małymi pieskami, jak Reksio, i bawić się w trójkę. 

To już piąta  propozycja. - Świetnie - powiedziała Celina. - Zawołajmy mamę. 

- Wspaniale - przyznała mama, patrząc na listę. - Teraz musicie już tylko wybrać najlepszą propozycję 

i wasz problem będzie rozwiązany. 

- Jasne - ucieszyła się Agata i razem z Celiną pochyliły głowy nad kartką. 

Rozmawiały po cichu przez kilka minut. 

- Już wybrałyśmy - powiedziała Celina. 

- Tak. Wybrałyśmy numer piąty. Zabawa z Reksiem po kolei - dodała Agata. 

- Będzie nam potrzebny twój zegar, mamusiu, żebyśmy mogły odmierzać czas. - Celina bardzo lubiła 

się nim bawić. 

- Och, mamo! To było wspaniałe opowiadanie - zachwycała się Ania. - Czy myślisz, że my też 

mogłybyśmy zrobić to samo? To znaczy zrobić listę pięciu rozwiązań naszego problemu? - 

dopytywała się Sonia. 

- Zróbmy to zaraz - rozochociła się Ania. - Mogłybyśmy dostać kartkę i coś do pisania? 

- Naturalnie. - Mama podała dziewczynkom papier i ołówek. 

- Zanim zaczniecie sporządzać swoją listę, musicie zastanowić się, na czym polega problem. Każda z 

was może mieć inny pogląd na tę sprawę. Musicie więc powiedzieć sobie, co, waszym zdaniem, 

stanowi problem. Kiedy jedna z was będzie mówić, druga powinna uważnie słuchać, a potem w 

skrócie powtórzyć, aby się upewnić, czy wszystko to, co powiedziała siostra, dobrze zrozumiała. 

Następnie powinnyście nazwać problem i rozpocząć sporządzanie listy siedmiu sposobów jego 

rozwiązania. 

- Świetnie - powiedziała Ania, biorąc do ręki ołówek. 

- No, to do roboty - dodała Sonia, sadowiąc się obok Ani. Wspólnie zaczęły rozwiązywać swój problem. 
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