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Kacper jest moim najlepszym przyjacielem. Znamy się od
urodzenia. Wyobraźcie sobie, że urodziliśmy się tego samego dnia, w tym samym szpitalu. Czasem, kiedy się sprzeczamy, Kacper mówi, że powinienem go słuchać, bo jest starszy
o dwie godziny. Ale przecież dwie godziny to żadna różnica,
prawda?
Na szczęście bardzo rzadko sprzeczamy się z Kacprem.
Przeważnie świetnie razem się bawimy. Kiedy jest ładna

Wydawca:
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„Światełko”
www.swiatelkodladzieci.pl

pogoda, idziemy na dwór. Gdy pada, gramy w rummicuba, w statki, w labirynt, rysujemy komiksy albo bawimy się
w piratów. Zakładamy pirackie chusty, malujemy sobie wąsy
i brody, przyniesione z lasu kije stają się naszymi pałaszami,
a z kawałków starej, czarnej koszulki robimy opaski na oko.

Skład i druk:
Media Drukarnia / Studio Reklamy
tel.: 798 735 888
www.media-drukarnia.pl

Z tej samej koszulki zrobiliśmy też flagę, a tata Kacpra pomógł nam namalować na niej białą czaszkę.
Kiedy bawimy się w piratów, mój przyjaciel zawsze chce
być kapitanem.
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– Kapitan musi się czymś wyróżniać, a ja pokonałem rekina. I drogo musiałem zapłacić za to zwycięstwo. Oto pamiątka po walce – oznajmia Kacper, wyciągając lewą rękę.
Chyba zapomniałem wam powiedzieć, że mój przyjaciel
nie ma lewej dłoni. Oczywiście żaden rekin mu jej nie odgryzł.
Po prostu Kacper taki się urodził i już.
– To ja, wasz kapitan – Jednoręki Jim – zaprowadzę was
do zwycięstwa! – woła Kacper, wymachując ręką.
– A ja, Sprytny Joe, będę twoim zastępcą! – zgadzam się
i ruszamy do walki.
Jesteśmy szlachetnymi piratami. Napadamy tylko na statki bogaczy, a zdobyczą dzielimy się z biednymi rybakami,
którym nic nie udało się złowić, bo statki bogaczy przepłoszyły im ryby. Rybacy w nagrodę chcą nam dać swoje córki za żony. Lecz ani ja, ani Kacper żenić się nie zamierzamy.
Całe szczęście, że córki rybaków też nie mają ochoty na ślub
i przekonują ojców, żeby zamiast wesela przygotowali ucztę
na naszą cześć. Odkładamy więc broń i pałaszujemy zdobyte
w kuchni smakołyki.

Na przykład kiedy na wuefie robimy przeskok zawrotny przez ławeczkę, wszystkie dzieci opierają się na dwóch rękach, a on na jednej. A gdy skaczemy przez skakankę, Kacper
przyczepia ją sobie do lewej ręki za pomocą opaski z rzepem.
Mój przyjaciel bardzo lubi wuef. A dodatkowo jeszcze trenuje tenis stołowy w klubie sportowym.
Oczywiście zdarzają się też takie sytuacje, kiedy trzeba pomóc Kacprowi. Pomagam mu zawiązać buty i zapiąć kurtkę na
zamek. A kiedy w drugiej klasie uczyliśmy się grać na flecie,
pani dała Kacprowi cymbałki. My graliśmy na flecie, Kacper
na cymbałkach i całkiem nieźle nam to razem wychodziło.
Niestety, nasza szkoła została zamknięta i w trzeciej kla-

Pewnie myślicie, że skoro Kacper nie ma dłoni, to wielu

sie musieliśmy z Kacprem przenieść się do innej szkoły. Jesz-

rzeczy nie może zrobić i ciągle trzeba mu pomagać. Niepraw-

cze nie znam wszystkich dzieci w nowej klasie, bo dopiero

da. Mój przyjaciel świetnie sobie radzi.

tydzień temu zaczął się rok szkolny.
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Ale Julkę i Gośkę zapamiętałem już pierwszego dnia. Zawsze chodzą razem, wszędzie ich pełno i nie mogą spokojnie
usiedzieć na lekcji.
– Cześć Michał! – zawołała do mnie Julka, kiedy czekałem
dziś rano na Kacpra przy wejściu do szkoły.
– Cześć! – odpowiedziałem, rzucając okiem na szkolny
zegar. Dochodziła ósma, a Kacpra jeszcze nie było. A przecież
zawsze przychodził prawie pół godziny wcześniej i przeważnie to on na mnie czekał.
– Kacper miał wypadek? – spytała Gośka.
– Kacper? Wypadek?! Co mu się stało? – wykrzyknąłem.
Gośka i Julka patrzyły na mnie zaskoczone.
– No mówcie, co mu się stało! Jaki wypadek?
– Nie mam pojęcia. – Gośka wzruszyła ramionami. – Myślałam, że ty mi powiesz.
– A skąd wiesz, że miał wypadek?
– No przecież mówię ci, że nie wiem! – krzyknęła Gośka.
– Czy Kacper miał wypadek i dlatego ma taką rękę? – spytała Julka.
– A, o to wam chodzi! Myślałem, że coś mu się stało. –
Odetchnąłem z ulgą. – To nie był żaden wypadek. Kacper ma
tak od urodzenia.
– A ta ręka go boli? – dociekała Gośka.
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– Nie, no coś ty, nic go nie boli.

Mój przyjaciel udał, że nie słyszy, ale ja go dobrze znam.

Zadzwonił dzwonek. Dziewczyny pobiegły do klasy. Ja

Wiem, że myślał o tym jeszcze na lekcji. Siedział w ławce ze

też już miałem iść, ale w drzwiach szkoły pojawił się zdysza-

spuszczoną głową i chyba wcale nie słuchał pani, bo gdy po-

ny Kacper, więc na niego poczekałem.

wiedziała, żebyśmy przepisali wyrazy z tablicy, nawet nie się-

– Zaspaliśmy. Mama zapomniała nastawić budzik.

gnął po długopis,. Dopiero kiedy go szturchnąłem, zaczął pi-

– A ja się przestraszyłem, że miałeś wypadek! – Opowie-

sać. Na przerwie nie chciał wyjść na boisko, siedział w klasie

działem mu o rozmowie z dziewczynami.

i bazgrolił coś na kartce.

– Julka i Gośka na pewno rozgadają wszystko całej klasie.

A wiecie, kiedy mu się poprawił humor? Jak pani zada-

No i dobrze – stwierdził Kacper. – Może przestaną się na mnie

ła zadanie domowe! Zapowiedziała, że za tydzień w naszej

gapić jak na małpę w zoo. Wolę jak ktoś spyta, co mi jest, niż

szkole będzie dzień sportu. I na ten dzień sportu każdy ma

jak gapi się, kiedy myśli, że tego nie widzę albo udaje, że nie

przygotować wiadomości o jakimś sportowcu, którego po-

zauważył mojej ręki.

dziwia. Potem będziemy głosować i wybierać spośród nich

– Ścigamy się, kto pierwszy do klasy? – zaproponowałem,
bo nie bardzo wiedziałem, co odpowiedzieć.

supersportowca. No i oczywiście będą różne międzyklasowe
konkurencje sportowe; biegi, skoki, piłka nożna, siatkówka,

– Start! – zawołał Kacper.

dwa ognie, przeciąganie liny, rzut piłeczką palantową i to, co

Pobiegliśmy. Na schodach Kacper niechcący zaczepił ple-

najbardziej ucieszyło Kacpra – turniej tenisa stołowego.

cakiem jakiegoś dużego chłopaka.
– Przepraszam – powiedział, poprawiając zsuwający się
z ramienia plecak.
– Uważaj, bo oberwiesz! – warknął chłopak.
– To było niechcący.
Dopiero teraz chłopak zauważył rękę Kacpra. Na jego
twarzy pojawił się złośliwy uśmieszek.
– Kosmita! Jednoręki kosmita!
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ŚWIAT

kacpra

Mój przyjaciel nie mógł doczekać się dnia sportu. Codziennie liczył, ile dni jeszcze zostało, wszystkich pytał, w jakich konkurencjach będą brali udział, a mnie namawiał, żebym razem z nim zgłosił się do turnieju. Ale ja wolę piłkę
nożną i biegi.

Wreszcie nadszedł ten dzień. Kacper przyszedł w klubowej koszulce i przyniósł swoją rakietkę.
– Proszę pani, czy zapisała mnie pani na turniej tenisa
stołowego? – spytał, kiedy już usiedliśmy w ławkach.
– Okazało się, że to jest turniej tylko dla klas czwartych,
piątych i szóstych – odpowiedziała pani.
– To niemożliwe! Ja muszę! Ja tak bardzo chcę! – Po minie
Kacpra poznałem, że może się zaraz rozpłakać.

– My z Gosią wybrałyśmy Justynę Kowalczyk – oznajmiła
Julka.
– Bo Justyna Kowalczyk jest królową sportów zimowych!
– zawołała Gośka.

– Tak też powiedziałam panu dyrektorowi – uśmiechnęła

– Zdobyła cztery razy Puchar Świata w biegach narciar-

się pani – że mam w klasie ucznia, który bardzo chce wziąć

skich, mistrzostwo świata w biegach narciarskich i dużo me-

udział w turnieju. I pan dyrektor się zgodził.

dali olimpijskich – powiedziała Julka z taką dumą, jakby to

– Hurra! Dziękuję! Bardzo dziękuję! – Kacper aż podskoczył z radości.

nie Justyna Kowalczyk, ale ona sama zdobywała te medale.
– I chociaż ma tyle sukcesów i jest sławna, to wcale się nie

– Ale zanim rozpoczną się rozgrywki sportowe, porozmawiamy o sportowcach, których podziwiamy – powiedziała
pani. – Kto zacznie?

wywyższa – dodała Gośka.
– A jak na olimpiadzie miała złamaną kość w stopie, to się
nie poddała i jeszcze na dodatek wywalczyła złoto – odezwał

Zgłosiło się chyba pół klasy. Pani wskazała Julkę.
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się Damian. – Ja też wybrałem Justynę Kowalczyk.
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– I ja – zgłosił się Kuba, a zaraz za nim Agnieszka i Maciek.
Potem Kamil opowiadał o Robercie Lewandowskim, który jest gwiazdą piłki nożnej, ja o Adamie Małyszu, a Arek
o Kamilu Stochu. Może nie każdy w klasie wiedział, ile medali olimpijskich zdobył Małysz i ile razy był mistrzem świata,
ale każdy słyszał o nim i o jego sukcesach w skokach narciarskich. Każdy też słyszał o Kamilu Stochu i Robercie Lewandowskim.
Na końcu wystąpił Kacper.
– A ja wybrałem Katarzynę Rogowiec – oznajmił.
– Katarzyna Rogowiec? – zdziwił się Maciek – A kto to

Wyobraźcie sobie, że mimo takich krótkich rąk Katarzyna Rogowiec trenuje narciarstwo biegowe i biathlon, bierze
udział w zawodach i na dodatek wygrywa. Na paraolimpia-

jest?
Okazało się, że tylko ja i pani, no i jeszcze oczywiście Kac-

dzie (to jest olimpiada dla osób niepełnosprawnych) zdobyła

per, wiemy, kim jest Katarzyna Rogowiec. Przyznam się, że

dwa złote medale i jeden brązowy. Zwyciężyła w Pucharze

gdyby nie Kacper, też bym nie wiedział.

Świata. Zdobywała medale na mistrzostwach świata. Założyła

Mój przyjaciel był na spotkaniu z nią, i potem chyba

też fundację, która pomaga niepełnosprawnym sportowcom.

przez godzinę opowiadał mi o pani Kasi. O jej osiągnię-

– Pani Kasia nie ma obu rąk, a tyle udało się jej osiągnąć,

ciach sportowych i o wypadku, w którym straciła obie ręce.

to znaczy, że ja też mogę! – podsumował Kacper.

Była małą dziewczynką, gdy wpadła pod maszynę rolniczą.

– Chcesz być sportowcem? – spytałem.

Uratowano jej życie, ale niestety, rąk nie dało się uratować.

– Jeszcze nie wiem. Może sportowcem, a może odkryję

Jedna ręka pani Kasi kończy się w łokciu, druga jest trochę

lekarstwo na raka albo coś innego – odpowiedział, wieszając

dłuższa.

nad biurkiem zdjęcie Katarzyny Rogowiec z autografem, który mu dała.
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Dzisiaj Kacper przyniósł ze sobą tę fotografię do szkoły.
A gdy opowiadał, zdjęcie krążyło po klasie i wszyscy mogli
zobaczyć Katarzynę Rogowiec na podium ze złotym medalem na szyi.
– Ale jak ta pani nie ma rąk, to jak trzyma kijki od nart? –
zaciekawiła się Gosia.
– Biega bez kijków – wyjaśnił Kacper.
– A jak strzela? – spytał Adam.
– Ma dostosowaną wiatrówkę – odpowiedział Kacper. –
Jest taki filmik na jej stronie, możesz obejrzeć.
Pani włączyła komputer.
– Wiecie, co? Mamy jeszcze trochę czasu. Obejrzymy go
razem.
Zobaczyliśmy, jak pani Kasia biega bez kijków, strzela,
jak rozpina buty na rzepy, pływa, a nawet obiera mandarynki.
– Ona jest niesamowita! – zawołała Julka. – Ja bym tak nie
umiała!
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Po filmie pisemnie głosowaliśmy na supersportowca.
Wiecie, kto wygrał? Katarzyna Rogowiec! Trzema głosami
wyprzedziła Justynę Kowalczyk! Pani prosiła, żebyśmy uzasadnili swój wybór. Ja napisałem: bo miała najtrudniej.

Później zaczęły się rozgrywki sportowe. W biegach poszło mi kiepsko, ale w czasie meczu piłki nożnej strzeliłem aż
cztery gole! Nasza klasa wygrała, a ja czułem się prawie jak
Lewandowski!
Po meczu poszedłem kibicować Kacprowi. Turniej tenisa
stołowego akurat się zaczynał. Uczestnicy losowali, kto będzie z kim grał. Koło Anki z szóstej klasy zobaczyłem tego
chłopaka, który nazwał Kacpra jednorękim kosmitą.
– Jednoręki i ping-pong?! Nawet nie masz co próbować,
kosmito! – chłopak zaśmiał się z politowaniem.
Mój przyjaciel nie odezwał się, tylko mocno zacisnął
szczęki.
Rozpoczął się turniej. Pierwszy raz widziałem, jak Kacper
gra. Kiedy serwował, kładł piłeczkę w zgięciu lewej ręki, podrzucał ją, a gdy odbiła się od stołu, odbijał rakietką.
Świetnie mu to szło. Muszę kiedyś spróbować, czy też tak
bym umiał.
- 22 -
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Daniel z czwartej klasy, który był pierwszym przeciwnikiem Kacpra, chyba nigdy w życiu nie trzymał rakietki. Kac-

– Ten mały nie ma żadnych szans – powiedział jakiś szóstoklasista do drugiego. – Szymon da mu popalić.

per wygrał z nim bez wysiłku. Z Anką trochę się musiał po-

Pierwszy set Kacper przegrał do pięciu.

męczyć, ale też sobie poradził. Z Emilem i Zuzią także wygrał.

Zaczął się drugi set.

Pod koniec turnieju zostało już tylko dwóch zawodników –

– Kacper, pokaż na co cię stać! – zawołałem.

Kacper i Szymon.

– Kacper mistrzem! Kacper mistrzem! – zaczęły wołać Jul-

Szymon to ten chłopak, który przezywał Kacpra.
– Już przegrałeś, kosmito – mruknął tak cicho, żeby sędzia
nie usłyszał.

ka z Gosią.
– Kacper mistrzem! Kacper mistrzem! – Chyba cała nasza
klasa zebrała się wokół stołu i wszyscy dopingowali Kacpra.

Kacper mocniej zacisnął dłoń na rakietce.
Rozpoczął się mecz.

Mój przyjaciel wyprostował się, odbił piłeczkę, Szymon
nie zdążył jej odebrać. Kacper zdobył pierwszy punkt.

– Kacper, Kacper! – wołałem razem z chłopakami z naszej
klasy. Trzymałem kciuki za mojego przyjaciela tak mocno, że
dłonie miałem mokre od potu.
Szymon zdobył pierwszy punkt. Po chwili drugi i trzeci.
Kacper przygryzł wargi. Zawsze tak robi, kiedy się denerwuje. Jego przeciwnik uśmiechał się triumfująco.

– Kacper mistrzem! Kacper mistrzem! – krzyczały dziewczyny.
Szymona dopingowało tylko trzech chłopaków.
Mój przyjaciel grał coraz lepiej. Zdobywał punkt za punktem.
Szymon już się nie uśmiechał.
– Ten mały jest całkiem niezły. Ale byłby numer, jakby
wygrał – powiedział ten sam szóstoklasista, który na początku twierdził, że Kacper nie ma żadnych szans.
– Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby wreszcie ktoś
utarł nosa Szymonowi – odpowiedział jego kolega.
– Ja też.
Drugi set wygrał Kacper.
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A przy ostatnim secie to dopiero były emocje!
Szala zwycięstwa przechylała się raz na jedną, raz na drugą stronę. Prawie wszyscy dopingowali Kacpra. Nawet szóstoklasiści z klasy Szymona.
I Kacper wygrał. Mój przyjaciel został mistrzem szkoły!
A ja cieszyłem się tak, jakbym stał obok niego na podium.
Wszyscy gratulowali Kacprowi. Podszedł też ten szóstoklasista, który na początku nie dawał mu żadnych szans.
– Dobry jesteś. A jemu przyda się nauczka – powiedział,
wskazując na Szymona, który chyłkiem wymykał się z boiska.
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Kilka słów do rodziców i nauczycieli
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” oddaje w Państwa
ręce następną książkę z serii „Bajki bez barier”. Tym razem poruszamy temat braku
części kończyny.
Nasz bohater urodził się bez lewej dłoni. W literaturze problem ten zaliczany jest
do wrodzonych amputacji kończyn. Polegają one na powstaniu ubytków w przebiegu
kończyn dolnych lub górnych i są wynikiem zaburzeń w rozwoju płodowym. Do tej
pory nie ma jednolitej tezy dotyczącej przyczyn powstawania wrodzonych amputacji
kończyn. Mówi się o zahamowaniach wzrostu płodu z powodu nieprawidłowych podziałów na poziomie komórkowym, jak również o uszkodzeniu płodu przez czynniki
środowiska zewnętrznego, które negatywnie wpływają na rozwój płodu w łonie matki.
Do tych czynników tzw. teratogennych zalicza się toksyny bakterii, wirusów, zaburzenia
metaboliczne, zanieczyszczenia środowiska, przewitaminizowanie oraz niektóre leki.
Amputacje wrodzone można podzielić na trzy grupy. Wtedy, gdy występuje całkowity brak kończyny mówi się o amelii. Może również wystąpić fokomelia czyli niedorozwój kończyny z brakiem ich bliższych części. A zatem o fokomelii mówimy na przykład
wtedy, gdy prawidłowo wykształcona dłoń lub stopa przylega bezpośrednio do korpusu ciała. Innym rodzajem jest peromelia czyli niedorozwój kończyny polegający na
niewykształceniu się części dalszych kończyny np. dłoni czy stopy.
Kacper urodził się z wadą wrodzoną, jednak nie należy zapominać, że do amputacji
może również dojść na skutek urazów mechanicznych. Czasem zdarza się, że amputacja musi zostać wykonana również w celach leczniczych np. na skutek powikłań cukrzycowych lub w przypadku niektórych nowotworów.
Niezależnie od przyczyny czy rodzaju amputacji dzieci dotyka ten sam problem
– brak kończyny czy też części kończyny odróżnia ich od zdrowych rówieśników, zmienia ich obraz siebie i z pewnością obniża poczucie własnej wartości. Dzieci najczęściej
wstydzą się „swojej wady” i odmienności , co sprawia, że separują się od otoczenia.
Często też są wyśmiewane i piętnowane przez swoich rówieśników, co również zostało
poruszone w niniejszej bajce. Na szczęście nasz bohater Kacper doskonale poradził
sobie z pogardą starszego kolegi i pomimo, a może właśnie dzięki „swojej inności” stał
się niemalże liderem szkoły. I również w życiu zdarza się, że dziecko staje się liderem
w swoim środowisku, imponuje rówieśnikom samodzielnością, zaradnością i „niecodziennymi” sposobami pokonywania przeszkód i barier. Jednak aby tak mogło się stać,
dziecko potrzebuje ogromnego oparcia ze strony rodziny, opiekunów i pedagogów.
Kacper otrzymał od rodziców wsparcie od najmłodszych lat, choć nie wiemy z treści, co przeżywali jego rodzice, gdy otrzymali informację o urodzeniu dziecka z wrodzoną amputacją kończyn. Z całą pewnością rodzice Kacpra przeżyli szok i musieli uporać
się z bardzo bolesnymi uczuciami depresji, niepokoju, samotności, a może również
z poczuciem winy i złością. Jednak te wszystkie przykre emocje i trudności związane
z obawami o przyszłość dziecka czy zaniepokojeniem o reakcje innych osób nie przyćmiły im wspaniałości ich syna i pozwoliły wychować Kacpra na lidera, chłopca, który potrafi przekuć swoją inność na sukces, chłopca, który pomimo swoich ograniczeń
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zaradnością i samodzielnością potrafi zadziwić niejedno „zdrowe” dziecko. I taka jest
również nasza rola Rodzicu, Rodzino, Nauczycielu.
Na koniec chciałabym polecić znalezioną w sieci listę życzeń rodziców chorych dzieci podpisaną inicjałami EF:
1. Jednym z moich największych marzeń jest, aby moje dziecko było zdrowe.
2. Moje dziecko – pomimo choroby, niepełnosprawności - żyje, rozwija się. Nie
odwracaj się ode mnie tylko dlatego, że nie urodziłam zdrowego dziecka.
3. Po postawieniu diagnozy może mi być wyjątkowo ciężko przyjąć prawdę. Mogę
płakać, wydam Ci się załamana. Ale nie opuszczaj mnie, gdyż właśnie teraz bardzo Cię potrzebuję.
4. Rozmawiaj ze mną, nie rezygnuj z kontaktów. Czasem wystarczy zwykłe pytanie, jak się czuje dziecko i jak sobie radzimy. Każde zainteresowanie moim
dzieckiem pomaga mi w trudnych chwilach.
5. Chciałabym abyś nie czuł się zażenowany widokiem mojego chorego dziecka.
Jeśli jednak jego widok jest dla Ciebie trudny do zaakceptowania, spróbuj się
przemóc. Gdy zobaczę, że jest Ci ciężko, pomogę Ci, tylko nas nie unikaj.
6. Jeśli mijasz nas na spacerze, spotkasz w sklepie czy w kinie, uśmiechnij się do
nas. Dla rodziców chorych, niepełnosprawnych dzieci zwykły spacer, kontakt
z „normalnym” światem bywają niekiedy trudne i stresujące.
7. Chciałabym, abyś spotykając moje dziecko nie przyglądał mu się jako ciekawostce medycznej. Ono widzi Twoje spojrzenia i rozumie, że przykuwa uwagę.
Zachowaj zdrowy umiar pomiędzy ciekawością a obojętnością.
8. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś o chorobie mojego dziecka, po prosty spytaj. Oczywiście postaraj się zachować delikatność, ale lepsza jest rozmowa na
temat choroby, niż krępująca cisza.
9. Nie bagatelizuj choroby mojego dziecka. Dla mnie, z chwilą jego narodzin czy
diagnozy, skończyły się marzenia o w pełni szczęśliwym rodzicielstwie. Jego
choroba jest dla mnie wyjątkowa. Nie chcę porównywać z innymi, gorszymi
przypadkami. Znam niektóre z nich, ale ta wiedza nie stanowi dla mnie wystarczającego pocieszenia.
10. Smutek, żal to pierwsze uczucia, jakie pojawiają się wraz z chorobą dziecka.
I niestety – pomimo prób normalnego życia – te uczucia wracają. Nie oddalaj
się wtedy ode mnie. Jeśli nie wiesz, jak pomóc, przytul mnie w milczeniu, ale
bądź.
11. Gdy w moich wypowiedziach pojawi się optymizm, nadzieja, nie gaś tych uczuć
czarnymi wizjami przyszłości. Rodzice chorych dzieci mają tych wizji aż nadto.
12. Moje dziecko, poza chorymi częściami swojego ciała czy umysłu, ma jeszcze
wiele cech, o których możemy porozmawiać. Nie unikaj zwyczajnych pytań
o dziecko, one pozwalają nam być bliżej normalnego życia.
Słowa autorki listy Ewy Fabisiak: jest to lista, którą opracowałam w pierwszym roku
życia Piotrusia. Możesz ją skopiować, przesłać znajomym, dać do poczytania rodzinie.
Jeśli choć jedna osoba - dzięki tym punktom - dowie się czegoś o naszych przeżyciach,
będzie to sukces.

Opracowała: Agnieszka Fryt
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Kacper lubi bawić się w piratów, trenuje tenis stołowy i nie
może doczekać się szkolnego dnia sportu. Kto okaże się jego
najtrudniejszym przeciwnikiem?
„Mój przyjaciel Kacper” to bajka psychoedukacyjna, która
wprowadzając dzieci w świat rówieśnika z wadą ręki, pomaga po
znać i zaakceptować inność. Może być wsparciem dla rodziców
i nauczycieli w rozmowach na temat niepełnosprawności z dzieć
mi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
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