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Od urodzenia mieszkałam na morzem. Byliście kiedyś nad
morzem? Jeśli nie, to koniecznie kiedyś musicie się tam wybrać. Bo na plaży nie można się nudzić. Latem całymi dniami
pluskałam się w wodzie i przeskakiwałam przez fale. Albo
budowałam zamki z piasku. Albo kopałam dołki tak głębokie,
żeby dokopać się do wody. Albo karmiłam skrzeczące mewy.
Albo szukałam muszelek i kamieni o różnych ciekawych
kształtach. Kilka razy udało mi się nawet znaleźć bursztyn.
Jeden często ze sobą noszę, a kiedy się czegoś boję, albo gdy
jest mi smutno, wkładam rękę do kieszeni i od razu robi mi się
lepiej.
Niestety mój tata dostał pracę w innym mieście i musieliśmy się przeprowadzić. Teraz mam nowy dom, nowy pokój,
nad morze jest bardzo daleko i na dodatek muszę iść do nowej
szkoły.
W mojej starej szkole wszystko mi się podobało. Nasza wychowawczyni, pani Ela, zawsze była uśmiechnięta i nigdy
na nas nie krzyczała, nawet kiedy trochę rozrabialiśmy. Pan
od angielskiego po każdej lekcji dawał nam kolorowe naklejki.
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Wiktoria, z którą siedziałam w ławce to najlepsza koleżanka
na świecie. A teraz…
– Co się dzieje, córeczko? – zapytała mama wchodząc do pokoju. – Dlaczego jesteś taka smutna?
– Boję się iść do nowej szkoły. Nikogo tam nie znam. Tęsknię też za Wiktorią, za moim starym pokojem, za morzem
i Psotką – odpowiedziałam.
Psotka to kot naszych byłych sąsiadów. Miał mięciutkie futerko, uwielbiał wspinać się po drzewach i tak śmiesznie mruczał, kiedy się go głaskało po brzuchu.
– Karolciu, znam świetny sposób na przepędzenie smutku
– duża porcja lodów czekoladowych z bitą śmietaną. Co ty
na to?
Moja mama ma zawsze świetne pomysły!

Lody były przepyszne i tak wielkie, że ledwo udało mi
się zjeść całą porcję. A musicie wiedzieć, że jestem mistrzem
w jedzeniu lodów. Wracając ze spaceru, poszłyśmy z mamą
na plac zabaw, który był po drodze do domu. Ale tam było
pięknie! Tam, gdzie mieszkałam, miałam tylko małą piaskownicę, zjeżdżalnię i jedną huśtawkę. Na dodatek zepsutą. Tutaj huśtawek jest tyle, że sama nie wiem, która najbardziej mi
się podoba, wielka piaskownica, zjeżdżalnia, drabinki i statek
z linkami, po których można się wspinać.
4

Obok statku rośnie wielki dąb. Niedługo pewnie zaczną z niego spadać żołędzie. Jesienią bardzo lubię robić ludziki z żołędzi i kasztanów. A wy?
Na placu zabaw bawiło się mnóstwo dzieciaków. Duże
i małe, starsze i młodsze, chłopcy i dziewczynki. Wszystkie
biegały, śmiały się i rozmawiały. Tylko jedno mi się nie podobało – nikogo nie znałam.
– Kacperku, uważaj, bo spadniesz! Kacperku, nie huśtaj się
tak wysoko! Synku, wolniej! – wołała co chwilę pani siedząca
na ławce pod dębem do małego chłopca, który jak błyskawica
biegał po całym placu zabaw. Obok mamy Kacpra siedziała
dziewczynka. Wyglądała, jakby wcale nie interesowało jej to,
co dzieje się dookoła. Na jej kolanach leżała gruba książka.
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Ciekawe o czym? Zerkałam co chwilę w tamtą stronę.
Dziewczynka nic nie mówiła, tylko co jakiś czas przewracała
kartki książki. To musiała być bardzo ciekawa opowieść, skoro czytanie było dla niej fajniejsze niż zabawa z koleżankami.
W końcu się odważyłam i podeszłam bliżej, żeby zobaczyć,
co czyta. Spojrzałam na książkę. Kartki były puste. Dziewczynka miała przymknięte oczy, a jej palce szybko przesuwały
się po stronach.
– Cześć, jestem Karolina i niedawno się tu przeprowadziłam. Chciałabyś się ze mną pobawić? – zapytałam.
– Chętnie, tylko skończę czytać tę stronę – odpowiedziała,
ale nawet na mnie nie spojrzała.
– Jak to czytać? Przecież ta książka jest pusta! – zawołałam.
Dziewczynka podała mi książkę. Była naprawdę ciężka.
Kartki zostały zrobione z grubego papieru, a na każdej stronie
było mnóstwo lekko wystających kropeczek. Widziałam już
kiedyś takie kropeczki na opakowaniach od lekarstw.
– Zobacz, to litery – wyjaśniła dziewczynka.
– Ale przecież… – zaczęłam, lecz mówiła dalej.
– Na przykład to jest A – pokazała jedną kropkę.
Przecież to wcale nie przypomina A!
– A to G – dotknęła palcem czterech kropeczek ułożonych
w kształcie kwadratu.
To chyba jakiś inny język. Przecież znam wszystkie litery
i wyglądają zupełnie inaczej.
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– To alfabet Braille’a, czyli takie specjalne litery, dzięki którym osoby niewidome mogą czytać książki. Alicja nie widzi,
więc czyta palcami – wyjaśniła mama Kacpra.
Jak to nie widzi? Zupełnie nic? Nigdy nie widziała swoich
rodziców? Nawet nie wie jak sama wygląda? Nie widziała
morza ani plaży? Nie wie jak wygląda bursztyn? Nie widziała tęczy i motyli? Nie może oglądać telewizji ani obrazków
w książkach? Idzie jesień i liście na drzewach niedługo zrobią
się kolorowe, a ona tego nie zobaczy? Takie życie musi być
bardzo smutne.
– To w co będziemy się bawić? – zapytała dziewczynka.
Wcale nie była smutna. Nie zdążyłam jej odpowiedzieć,
bo podbiegł do nas Kacper, młodszy brat Ali i zawołał:
– Mamo, mamo! Jestem tak strasznie głodny, że zjadłbym
słonia z kopytami.
– Chyba konia – zaśmiała się mama Alicji i Kacpra. – W takim razie musimy już wracać do domu. Może zaprosisz koleżankę do siebie, Alu?
– Tak! – zawołała radośnie dziewczynka.
Ja też się ucieszyłam.
- Mamo, mogę? Proszę – zapytałam.
Na szczęście mama się zgodziła.
– No chodźmy już, umieram z głodu – marudził chwilę
Kacper, a potem podał Ali długą białą laskę z czerwonym paseczkiem na dole.
– Po co jej laska? – zapytałam szeptem swoją mamę.
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Przecież nogi ma chyba zdrowe? Ala musiała mnie usłyszeć, bo odpowiedziała:
– Pomaga mi samodzielnie się poruszać. Trzymam ją przed
sobą, a ona ostrzega mnie przed przeszkodami. Kiedy na mojej drodze pojawia się na przykład dziura, słupek lub krawężnik wiem, że muszę uważać.

– To wy się pobawcie, a my wypijemy sobie herbatkę – powiedziała mama Ali, kiedy dotarliśmy do domu.
Ala zaprowadziła mnie do swojego pokoju. To był najbardziej kolorowy pokój, jaki kiedykolwiek widziałam. Błękitne ściany ozdabiała wielobarwna tęcza. Lampa miała kształt
parasola. Na podłodze leżał puchaty zielony dywan, a pod
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oknem stało łóżko z całym mnóstwem różnokolorowych poduszek.
Było ich chyba z dziesięć. W kącie stała wielka mięciutka
poducha wypełniona styropianowymi kulkami. Taka sama,
jaką zażyczyłam sobie do mojego nowego pokoju.
– Ale tu kolorowo! – zawołałam.
Na twarzy Ali pojawił się uśmiech. Często się uśmiechała.

Na moim biurku zawsze leży jakaś kartka albo zapomniany
długopis, a na podłodze zwykle można znaleźć jakąś zagubioną zabawkę. W pokoju Ali był idealny porządek. Alicja mówiła mi później, że musi wszystko odkładać na swoje miejsce,
żeby wiedziała co gdzie leży.
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Kiedy Kacper ostatnio położył jej ulubionego misia na biurku zamiast odłożyć go na półkę, dziewczynka przez cały dzień
nie mogła go odnaleźć.
– Zobacz, a na szafkach mam takie specjalne naklejki – powiedziała Ala. – Mama zrobiła je, żebym wiedziała co jest
na której półce.
Faktycznie do szuflad poprzyklejane były karteczki z wypukłymi kropeczkami. Muszę kiedyś poprosić Alicję, żeby
nauczyła mnie tego alfabetu Braille’a. To lepsze niż pisanie
szyfrem.

Obok biurka znajdował się regał z książkami.
– Chyba lubisz czytać – zauważyłam.
– No jasne! Tą opowieść lubię najbardziej. – Ala wzięła
z półki jedną z książek i czytała na głos, przesuwając palcami
po stronach.
Co chwilę wybuchałyśmy śmiechem. Czasem Alicja podsuwała mi książkę, żebym mogła zobaczyć obrazek. Oczywiście
zobaczyć palcami. Bo wiecie, że książki dla niewidomych też
mogą mieć obrazki? Mają wypukłe kształty, a czasami nawet
zrobione są z różnych materiałów.
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ALI
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– Jak to jest, kiedy nic się nie widzi? – zapytałam, kiedy
skończyłyśmy czytać.
– Sprawdź. – Ala podała mi chustkę, którą wyjęła z szafy.
Zawiązałam nią oczy, żeby nic nie widzieć. Zrobiło się całkiem ciemno.
– A teraz obróć się pięć razy w kółko i spróbuj mnie znaleźć.
Na początku zadanie wydawało mi się całkiem proste, zupełnie jak zabawa w ciuciubabkę. Ale kiedy wpadłam najpierw na szafkę, potem na krzesło, a na końcu potknęłam się
o dywan i ciągle nie mogłam znaleźć Ali, ani nie wiedziałam,
w którym miejscu w pokoju jestem, powiedziałam, że się poddaję. Alicja podeszła bliżej, złapała mnie za rękę i powiedziała:
– Zgłodniałam trochę. Chodź, zaprowadzę cię do kuchni.
Nie byłam pewna czy to dobry pomysł, bo trochę się już
poobijałam, ale i ja zrobiłam się głodna.
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– Trzy kroki do przodu, teraz dwa małe w lewo i jesteśmy
przy biurku – mówiła Ala. – Żeby dojść do drzwi musimy zrobić jeszcze trzy kroki do przodu. Teraz skręcamy w prawo i jesteśmy w korytarzu. Mijamy drzwi do łazienki. Jeszcze cztery
kroki i będziemy na miejscu.
Zupełnie nie wiedziałam gdzie jesteśmy. Usłyszałam odgłos otwieranej lodówki, a potem brzęk naczyń.
– Możemy wracać! – zawołała Alicja.
Z powrotem szło mi się łatwiej, bo znałam już trochę drogę,
ale i tak się o coś potknęłam i nie trafiłam w drzwi. Jak Ala to
robi, że tak świetnie sobie radzi?
– Na co masz ochotę? – zapytała Alicja, kiedy już bezpiecznie siedziałyśmy na łóżku.
Wyciągnęłam przed siebie rękę i trafiłam na miskę wypełnioną jakimiś przedmiotami. Włożyłam dłoń do środka.
Co to może być? To długie i zakręcone to pewnie banan. Okrągłe i z włoskami to na pewno kiwi. A to? Może jabłko? Albo
mandarynka? Podniosłam i powąchałam. Już wiem, cytryna!
Dziękuję, cytryny nie chcę.
– Poproszę to – powiedziałam, trzymając w ręku małe gładkie kuleczki. – Uwielbiam winogrona.
– Soku? – zapytała Ala. – Pomarańczowy.
Bardzo lubię sok pomarańczowy. Tylko jak naleję go
do szklanki, skoro nic nie widzę?
Ala podała mi szklankę i karton. Starałam się nalewać
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ostrożnie, żeby nic nie pochlapać. Wiecie jakie to trudne?
Nagle szklanka zaczęła piszczeć.
– Co to? – zapytałam zdziwiona.
– To wskaźnik poziomu płynu. Nakłada się go na szklankę,
a on piszczy, żeby powiedzieć, że szklanka jest już pełna.
Ale sprytne, co?
Kiedy nasze brzuchy były już pełne, Alicja zaproponowała,
żebyśmy zagrały w memo. Z Wiktorią często w to grałyśmy.
Byłam świetna w zapamiętywaniu i łączeniu takich samych
obrazków w pary. Jednak to nie było takie zwykłe memo.
Ala ułożyła na stole kilkanaście pojemniczków wypełnionych różnymi małymi przedmiotami. Trzeba było potrząsać
pojemniczkami i szukać dwóch, które wydają taki sam dźwięk.
Raz nawet udało mi się wygrać!
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– Mogę zobaczyć jak wyglądasz? – zapytała Alicja, kiedy
usiadłyśmy na puchatym dywanie.
Jak ona chce mnie zobaczyć, skoro nic nie widzi?
Alicja dotknęła mojej twarzy i delikatnie przesuwała po niej
palcami.
– Jesteś bardzo ładna – powiedziała wreszcie. – Masz
długie rzęsy i takie miękkie, falujące włosy. Jakiego są koloru?
– Blond. Mama mówi, że mają kolor piasku na plaży. Za to
oczy mam w kolorze bursztynu. Tata często powtarza, że jestem morską dziewczyną. Byłaś kiedyś nad morzem?
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– Jeszcze nie, ale rodzice obiecali, że w lecie się wybierzemy. Jak tam jest? Opowiesz mi?
– Jutro ci pokażę – odpowiedziałam.
Miałam pomysł na niespodziankę dla Ali.

Kiedy wróciłam do domu, zabrałam się za przygotowywanie niespodzianki. Skoro Alicja nigdy nie widziała morza,
to ja je jej pokażę. Teraz już wiedziałam, że moja nowa koleżanka nie potrzebuje do oglądania oczu.
Poprosiłam tatę, żeby dał mi mały karton, który został
po przeprowadzce i zabrałam się do roboty. Na górze przyczepiłam zgniecioną przezroczystą folię – to było falujące morze. Niżej, jako plażę wsypałam piasek, muszelki i kamyczki.
Włożyłam nawet pióro mewy. Jeszcze tylko kilka rzeczy i gotowe.
– Dokończysz później – powiedziała mama wchodząc
do pokoju. – Czas kłaść się do łóżka. Musisz być wyspana,
bo jutro wielki dzień.
Położyłam się, ściskając w ręku mój bursztyn na szczęście.
Ale długo nie mogłam zasnąć. Bardzo bałam się pierwszego
dnia w nowej klasie.
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W szkole było nawet fajnie. Pani była dla mnie miła i poznałam dużo nowych dzieci. Jednak nie mogłam się już doczekać spotkania z Alicją.
Od razu po lekcjach szybko zjadłam obiad, zabrałam
z domu prezent i pobiegłam do Ali.
– A teraz usiądź wygodnie i słuchaj – powiedziałam, kiedy
byłyśmy już pokoju.
Włączyłam nagrane na telefonie dźwięki morza – szum fal
i skrzeczenie mew, a potem położyłam karton na kolanach Ali.
– Tu jest morze – opowiadałam, kiedy Alicja dotykała folii. – Jest wielkie, mokre i zimne. Kiedy wieje wiatr, woda
marszczy się, powstają fale i słychać głośny szum. A tu piasek.
Latem, kiedy świeci słońce jest przyjemnie ciepły. A w piasku
poukrywane są muszelki i kamienie. Czasami można tam znaleźć też coś niezwykłego.
– Co? – zapytała zaciekawiona Ala.
– Zgadnij. – Włożyłam jej coś do ręki.
– Kształtem przypomina kamień, ale jest ciepły i lekki.
Nigdy nie dotykałam jeszcze czegoś takiego – powiedziała.
– To bursztyn. Znalazłam go kiedyś na plaży – wyjaśniłam.
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– Mam w domu podobny. Przynosi mi szczęście. Ostatnio
przyniósł mi ciebie.
– Dziękuję – wyszeptała Ala i uśmiechając się, wsunęła
bursztyn do kieszeni.
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Kilka słów do rodziców i nauczycieli
Przekazujemy w Państwa ręce kolejną część z serii bajek psychoedukacyjnych, której zadaniem jest pomoc w pracy z dziećmi.
„Bursztyn” wprowadza dzieci w świat niewidomej dziewczynki,
pomaga poznać jej problemy i zaakceptować inność. Może być
wsparciem dla rodziców i nauczycieli w rozmowach na temat niepełnosprawności z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym
szkolnym.
Główną bohaterką opowiadania jest Alicja , niewidoma dziewczynka, która pokazuje, jak można poznawać świat innymi
zmysłami niż wzrok.
Mamy nadzieję, że bajka będzie idealnym wstępem do przeprowadzenia kliku zabaw, które umożliwią dzieciom zdrowym poznanie sposobu funkcjonowania dzieci pozbawionych tak ważnego zmysłu jak wzrok. W czasie organizacji zabaw należy pamiętać,
żeby zadbać o bezpieczeństwo dzieci.
Przede wszystkim warto wykorzystać zabawy przedstawione
w książeczce.
Pierwszą propozycją jest wszystkim znana zabawa w „Ciuciubabkę”. W trakcie zabawy wybieramy jedno dziecko, któremu szalikiem lub innym materiałem zakrywamy oczy, a zadaniem dziecka
jest łapanie pozostałych dzieci. Złapane dziecko przejmuje szalik
i teraz ono łapie kolejną osobę.
Aby uświadomić dzieciom, że możemy poznawać świat za pomocą różnych zmysłów proponujemy zabawę „Co to za owoc?”.
Przygotowujemy różne owoce, zasłaniamy dziecku oczy, a jego zadaniem jest odgadnięcie co to z owoc za pomocą dotyku, węchu lub
smaku. Można też zmodyfikować tę zabawę w taki sposób, że osoba prowadząca podaje dzieciom do rąk przedmioty codziennego
użytku, a zadaniem dzieci jest odgadnąć, co to za przedmiot. Kolejno przekazujemy chustę zasłaniającą oczy kolejnemu dziecku, oraz
podajemy nowe przedmioty do odgadnięcia. Jeszcze inną wersją
tej zabawy jest odgadywanie na podstawie dźwięków. Wówczas
nie podajemy przedmiotów dziecku, lecz po zasłonięciu oczu uży27

wamy przedmiotów do wydawania dźwięków i na ich podstawie
dziecko zgaduje, co to za przedmiot.
Kolejną zabawą jest memo dźwiękowe. Przygotowujemy jednakowe niewielkie pojemniki i wypełniamy drobnymi przedmiotami
(ryż, kasza, cukier, dzwoneczki, guziki, kamyczki itp.) w taki sposób, aby dwa pojemniczki zawierały takie same elementy. Dziecko
potrząsa pojemnikami i jego zadaniem jest odnalezienie za pomocą
słuchu pojemników o takiej samej zawartości.
Warto również zachęcić dzieci do tego, żeby po zasłonięciu oczu
wykonywały różne codzienne czynności (np. jedzenie, nalewanie
wody do szklanki, ubieranie się, pakowanie rzeczy do plecaka itp.).
Pomoże to uwrażliwić dzieci na trudności, z jakimi każdego dnia
zmagają się ich niewidomi rówieśnicy.
Kreatywną zabawą jest również przygotowanie toru przeszkód.
Tor szykujemy bez obecności dzieci, kolejno zasłaniamy im oczy
i ich zadaniem jest przedostanie się w bezpieczny sposób z jednego
końca toru na drugi. Oczywiście w trakcie zabawy musi być w pobliżu dziecka osoba asystująca tak, aby dziecko nie zrobiło sobie
krzywdy.Ta sama zabawa może zostać przygotowana również dla
par, wówczas uczy też współpracy. Dzieci dobierają się w pary,
jedno ma zasłonięte oczy, a drugie słowami kieruje koleżankę lub
kolegę na drugą stronę toru przeszkód.
Mamy nadzieję, że wskazówki, które przygotowaliśmy dla
Państwa ułatwią Wam pracę oraz zrozumienie problemów dzieci niedowidzących i niewidomych oraz pozwolą na uwrażliwienie dzieci na problemy innych.Liczymy na to, że otrzymana przez
Państwa kolejna książeczka z serii „Bajki bez barier” przyczyni się
do ciekawego i aktywnego spędzania czasu z dziećmi, a także pomoże przełamywać stereotypy dotyczące różnych chorób i niepełnosprawności.
Niniejsza bajka dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie
www.swiatelkodladzieci.pl.
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Karolina przeprowadza się do innego miasta. Tęskni
za koleżankami, swoim pokojem i morzem. Na dodatek
bardzo boi się iść do nowej szkoły, w której nikogo nie zna.
Na placu zabaw poznaje niezwykłą dziewczynkę, która
pokazuje jej swój wyjątkowy świat.
„Bursztyn” to bajka psychoedukacyjna, która wprowadza
dzieci w świat niewidomego rówieśnika, pomaga poznać
i zaakceptować inność. Może być wsparciem dla rodziców
i nauczycieli w rozmowach na temat niepełnosprawności
z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
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