
Joanna M. Chmielewska

„Bajki bez barier” Część XXIII
choroba reumatyczna

PI ŁKA



Joanna M. Chmielewska

„Bajki bez barier” Część XXIII
choroba reumatyczna

PIŁKA

Szklarska Poręba
2017



 -  3  -

„Bajki bez barier - powielanie, opracowanie i wydanie serii 
bajek dotyczących niepełnosprawności”, współfinansowany 
jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, w ramach konkursu XXIV.

Tekst: Joanna M. Chmielewska

Ilustracje: Agnieszka Ostrowska

Wydanie I
Szklarska Poręba, 2017

Wydawca: 
Stowarzyszenie Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych
„Światełko”
www.swiatelkodladzieci.pl

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

ISBN: 978-83-65214-54-6

Cześć! Chyba najpierw powinnam się przedstawić. 
Mam na imię…, właściwie to nie mam imienia, ale może-
cie mówić na mnie – Piłka. Wszyscy tak na mnie mówią. 
Pewnie dlatego, że jestem piłką. Ale nie myślcie, że jakąś 
tam byle jaką. Jestem piłką nożną. Ulubioną piłką Tomka. 

Tomek dostał mnie na siódme urodziny. Dostał też grę 
planszową, samochód policyjny na baterie, pisaki, książ-
kę o najlepszych piłkarzach na świecie, mnóstwo słody-
czy i sama nie wiem, co jeszcze, ale ja ucieszyłam go naj-
bardziej. Wieczorem, kiedy już cały tort został zjedzony, 
a goście poszli do domu, Tomek porozkładał na półkach 
wszystkie prezenty oprócz mnie. 

– Będę z nią spał – oznajmił, kładąc mnie na łóżku.
– Ależ Tomku, z piłką się nie śpi – powiedziała mama.
Oburzyłam się. Skoro można spać z lalką, misiem, pie-

skiem, kotkiem, świnką, małpką, krokodylem, hipopota-
mem, nosorożcem,  i nikt się temu nie dziwi, to niby dla-
czego nie można z spać z piłką? Gdybym umiała mówić, 
tak właśnie bym powiedziała, ale niestety, nie umiem. 
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Mogłam więc liczyć jedynie na Tomka. 
I nie przeliczyłam się.
– Ależ mamo, skoro można spać z lalką, misiem, pie-

skiem, kotkiem, świnką, małpką, krokodylem, hipopota-
mem, nosorożcem,  i nikt się temu nie dziwi, to niby dla-
czego nie można spać z piłką?

– Dlaczego? Hmm… – zastanowiła się mama. – Sama 
nie wiem. Właściwie to chyba nie ma żadnego sensowne-
go powodu. A śpij już sobie z tą swoją piłką, jeśli chcesz.

Uspokojona, wtuliłam się w miękką poduszkę i zasnę-
łam nawet szybciej niż Tomek. Śniło mi się, że świeci słoń-
ce, a ja sobie wesoło podskakuję i toczę się po trawie.

– Jaka piękna pogoda – powiedział Tomek, głaszcząc 
mnie na dzień dobry. – Zaraz pójdziemy na dwór, tylko 
zjem śniadanie.

W błyskawicznym tempie spałaszował mleko z płat-
kami, wziął mnie pod pachę i poszliśmy. Koledzy już cze-
kali na Tomka. I na mnie oczywiście też.

Później było tak, jak w moim śnie, a nawet lepiej. Ska-
kałam i toczyłam się po trawie najszybciej jak tylko umiem, 
starając się wpaść do bramki. Gdy mi się to udało, jedna 
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żeby nacieszyć się jeszcze słońcem i ciepłem przed zimą. Tęsk-
nie wpatrywałam się wtedy w okno i z nadzieją zerkałam na 
Tomka, lecz on snuł się po domu, nie zwracając uwagi ani na 
mnie, ani na pogodę. Całymi tygodniami leżałam zapomniana 
w kącie pokoju, marząc, żeby znów było jak dawniej. 

– Umówiłbyś się z kolegami, pograł w badmintona 
albo w piłkę, pobiegałbyś na świeżym powietrzu, a nie 
siedział ciągle w domu – proponowała mama, ale Tomek 
odpowiadał, że mu się nie chce.

Rodziców niepokoiło zachowanie syna, więc zapro-
wadzili go do lekarza. 

– Jesteś zdrów jak ryba, chłopcze – oznajmił pan doktor 
po badaniu i zalecił zażywać witaminy.

Tomek posłusznie łykał przepisane lekarstwa, jednak 
sił mu wcale nie przybywało. Zdarzało się, że w nocy ję-
czał przez sen, lecz nie potrafił powiedzieć, czy coś go boli, 
czy też przyśniły mu się jakieś koszmary.

drużyna się cieszyła, a druga była zawiedziona. Wolała-
bym, żeby obie się cieszyły, ale cóż, w piłce nożnej nie da 
się zadowolić wszystkich. 

Przez całe lato Tomek prawie codziennie zabierał mnie 
na boisko. Potem, gdy wakacje się skończyły, wychodzi-
liśmy razem dużo rzadziej. Tomek miał przecież szkołę, 
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, no i musiał od-
rabiać lekcje. Poza tym nie wiadomo dlaczego ciągle był 
zmęczony. W czasie wakacji biegał po schodach, teraz 
wlókł się jak ślimak. Po powrocie ze szkoły nie chciało mu 
się już wychodzić z domu. Czasami zasypiał po południu 
i trudno go było dobudzić. 

– Co ten Tomek taki leniwy się zrobił po wakacjach? – 
zastanawiał się tata.

– W lecie miał luz, a teraz szkoła, obowiązki, wczesne 
wstawanie, dajmy mu trochę czasu, niech się przyzwyczai 
– odpowiedziała mama.

Mijały tygodnie, a Tomek wcale nie czuł się lepiej. Nie 
chodziliśmy już wcale na boisko. A przecież zdarzały się pię-
kne jesienne dni, kiedy przez otwarte okna słychać było gło-
sy chłopaków z boiska i kto tylko mógł, wychodził na dwór, 



 -  8  -  -  9  -

– Co się z tym chłopakiem dzieje? Tak lubił chodzić ze 
mną na ryby, a teraz mówi, że wędki nie może zarzucać, 
bo go boli ręka. I nic mu się nie chce. Jakby nam ktoś pod-
mienił dziecko – dziwił się tata.

– Nie mam pojęcia. Ale przecież doktor mówił, że jest 
zdrów jak ryba – odpowiedziała mama.

Gdy mama prosiła Tomka, żeby odkurzył swój pokój 
albo pomógł powiesić pranie, mówił, że nie ma siły pod-
nieść ręki. Mama myślała, że chłopiec chce się wymigać 
od pracy, ale ja czułam, że dzieje się coś złego.

I niestety wkrótce okazało się, że miałam rację.

Pierwszego dnia ferii zimowych Tomek obudził się 
z gorączką. Prawy bark i łokieć miał zaczerwieniony 
i opuchnięty, a ręka bolała go tak bardzo, że nie mógł nią 
ruszać. Tym razem doktor nie powiedział, że chłopiec jest 
zdrów jak ryba, tylko wypisał skierowanie do szpitala.

– Nie chcę iść do żadnego głupiego szpitala – rozpła-
kał się Tomek, kiedy mama pakowała rzeczy, które miał 
ze sobą zabrać.

– Rozumiem, synku, ale nie innego wyjścia. Trzeba 
dowiedzieć się, na co jesteś chory i jak cię leczyć, a bada-
nia można zrobić jedynie w szpitalu. – Mama przerwała 
pakowanie i przytuliła Tomka. – To tylko kilka dni. Zo-

baczysz, jak szybko miną. I przecież codziennie będziemy 
cię odwiedzać. A jeśli chcesz wziąć ze sobą jakieś zabawki, 
to daj mi do spakowania.

Ocierając łzy, Tomek zaczął wybierać zabawki. Ksią-
żeczka z zagadkami, kredki, warcaby, klocki, dwa samo-
chodziki – podał to wszystko mamie i rozglądał się, co by 
tu jeszcze zabrać.

– Weź mnie ze sobą! Proszę, proszę, proszę! – wołałam 
bezgłośnie. – Nigdy nie byłam w szpitalu!

– Wezmę jeszcze piłkę – oznajmił Tomek.
– Piłkę? – zdziwiła się mama. – Po co ci piłka? Przecież 

nie będziesz mógł tam grać.
– Wiem, ale chcę ją zabrać i już!
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I tak razem z Tomkiem znalazłam się w szpitalu. Sie-
działam sobie cichutko w torbie, a ponieważ zamek był 
niedopięty, widziałam dokładnie wszystko, co się dzie-
je. Pani doktor osłuchała chłopca, zajrzała mu do gardła, 
zapytała, co boli, obejrzała dokładnie całe ciało, kazała 
Tomkowi poruszać rękami i przejść się po gabinecie. Po-
tem pielęgniarka pobrała mu krew i zaprowadziła do sali, 
gdzie stały trzy łóżka. Na jednym leżała dziesięcioletnia 
Ania, na drugim młodszy od Tomka Wojtek, który ucie-
szył się, że będzie miał kolegę. 

Mama pomogła Tomkowi rozpakować rzeczy. Ja wy-
lądowałam w szafce przy łóżku. Przez szparę obserwo-
wałam, jak Tomek gra z Anią w warcaby, a potem bawi 
się klockami i samochodzikami z Wojtkiem. Codziennie 
rano czekałam na pielęgniarkę, która mierzyła dzieciom 
temperaturę i ciśnienie. Potem przychodzili lekarze, ba-
dali pacjentów i ustalali, jakie badania trzeba zrobić. Po 
śniadaniu dzieci szły na zajęcia do świetlicy albo na bada-
nia, a ja zostawałam całkiem sama i trochę mi się nudziło. 
Za to po obiedzie przychodzili rodzice i już nie było cza-
su na nudę. Czasami mama Wojtka czytała nam książkę 
o chłopcu, który pojechał do cioci na wakacje i miał różne 
przygody. Bardzo podobała mi się ta opowieść. Dzieciom 
też, bo kiedy pani Ewa odkładała książkę, prosiły, żeby 
poczytała jeszcze trochę.
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 Po kolacji znowu było mierzenie temperatury. No i za-
pomniałam wam jeszcze powiedzieć, że kilka razy dzien-
nie dzieci dostawały leki, a czasem też zastrzyki. 

Wieczorami, gdy pielęgniarka gasiła światło, Ania przy-
tulała się do swojego misia, Wojtek  do dinozaura i zasypia-
li prawie od razu, lecz Tomek nie mógł zasnąć. Wyjmował 
mnie z szafki, kładł mnie obok siebie na łóżku i szeptał:

– Nie chcę liczyć baranów, żeby szybciej zasnąć. Będę 
liczył gole, które strzelimy razem, jak tylko wyzdrowieję. 
Jeden gol… drugi… trzeci… – mruczał Tomek i zanim do-
liczył do dziesięciu zasypiał. 

Po kilku dniach Tomkowi zeszła opuchlizna i znowu 
mógł ruszać ręką. Każdego dnia po śniadaniu przychodzi-
ła  pani rehabilitantka. Masowała mu rękę, a potem chło-
piec ćwiczył wymachy.

– Kiedy wreszcie będę mógł pójść do domu? – pytał 
Tomek codziennie brodatego pana doktora, który opieko-
wał się naszą salą.

– Jak będę wiedział, to na pewno ci powiem – odpo-
wiadał doktor.

 Siódmego dnia, gdy Tomek znowu zapytał o to samo, 
doktor odpowiedział:

– Pojutrze.
 -  12  -

Chłopiec tak się ucieszył, że aż podskoczył z radości. 
Ja też chętnie bym podskoczyła, ale w szafce było za mało 
miejsca. Miałam nadzieję, że jak tylko wyjdziemy ze szpi-
tala, od razu pobiegniemy na boisko i tam będę mogła 
skakać do woli.

– Mamo, tato, pojutrze idę do domu! – zawołał Tomek, 
gdy tylko rodzice weszli do sali.

– Już wiemy – uśmiechnęła się mama. – Przed chwilą 
rozmawialiśmy z doktorem.

– Powiedział wam, na co jestem chory? 
– Tak, już są wyniki badań. Okazało się, że masz mło-

dzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – odpowiedział 
tata.

–  Młodzieńcze idiotyczne co?
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– Nie idiotyczne, tylko idiopatyczne – to znaczy nie-
znanego pochodzenia. Młodzieńcze idiopatyczne zapale-
nie stawów – powtórzył tata.

– A gdzie te stawy? I dlaczego się zapaliły? – Tomek 
spojrzał na swoją rękę.

– Stawy łączą ze sobą kości. Tu masz staw łokciowy. – 
Mama pogłaskała Tomka po łokciu. 

– A tu pewnie kolanowy? – spytał Tomek, wskazując 
swoje kolano.

– Tak – potwierdziła mama.
– Gdyby nie było stawów, nie dałoby się ruszać ręka-

mi i nogami – zauważył Tomek, zginając rękę .  – A jak jest 
zapalenie, to trudno jest nimi ruszać, bo boli. Zgadłem?
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–  Zgadłeś – uśmiechnął się tata. – Na szczęście stan 
zapalny minął i i znowu możesz ruszać ręką, ale… – tata 
westchnął – choroba reumatyczna jest chorobą przewle-
kłą. Nie wiadomo skąd się bierze i jak ją wyleczyć do koń-
ca.

 – Choroba reumatyczna? To znaczy, że mam reuma-
tyzm? Jak babcia Jola? Ale przecież ja nie jestem stary!

– Też myślałam, że choroby reumatyczne występują 
u osób w starszym wieku, ale okazuje się, że i dzieci mogą 
chorować – powiedziała mama. – Nawet całkiem malut-
kie.

– A co to znaczy choroba przewlekła? Będzie się za 
mną wlec? – dopytywał Tomek.

– Można tak powiedzieć. Najważniejsze, że stan za-
palny minął. Będziesz dostawał lekarstwa, raz w tygodniu 
zastrzyk, trzeba będzie robić badania kontrolne, a co dalej 
zobaczymy. Objawy choroby mogą powracać co jakiś czas, 
ale może będziesz miał szczęście i nie wrócą już wcale. 

– Chciałbym mieć takie szczęście – westchnął Tomek, 
a mama mocno go przytuliła.

Zanim wyszliśmy ze szpitala pani rehabilitantka po-
kazała Tomkowi i rodzicom, jak ma ćwiczyć w domu.

– Pamiętaj, ćwicz wymachy dwa razy dziennie, stawy 
muszą pracować. Dobre jest też pływanie, rower, narty 
biegowe, gimnastyka.

– A piłka nożna? – spytał Tomek, zerkając na mnie. 
– Niestety nie – odpowiedziała pani rehabilitantka. 
Jak to nie? – zawołałam bezgłośnie. – Musiała się pani 

pomylić! Piłka nożna jest dobra na wszystko!
– Ale chyba będę mógł grać, prawda? – zaniepokoił się 

Tomek.
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– Raczej nie, ale musisz zapytać doktora
Doktor siedział w gabinecie i coś pisał. Uśmiechnął się 

na widok Tomka.
– No jak tam, chłopcze, zbierasz się do domu?
 – Tak, panie doktorze. I chciałem spytać, czy będę 

mógł grać w piłkę nożną?
– Na śniegu? – zapytał lekarz, zerkając w okno.
– No nie… jak śnieg stopnieje i zrobi się cieplej.
– Hmm… bardzo lubisz piłkę nożną?
– Bardzo!
– Ja też! Rozumiem cię, ale…. piłka nożna obciąża sta-

wy i łatwo o kontuzje. 

– Panie doktorze, proszę! – Tomek patrzył błagalnie, 
a ja ściśnięta w torbie między piżamą i ręcznikiem żało-
wałam, że nie mam czarodziejskiej mocy, którą mogłabym 
przekonać doktora. 

– Trenowałeś piłkę nożną w jakimś klubie?
– Nie, tak sobie na boisku graliśmy z kolegami.
– Treningi byłyby za dużym obciążeniem, ale jeśli  od 

czasu do czasu chciałbyś pograć… hmm… Wrócimy do 
tej rozmowy za miesiąc. Przez ten czas będziesz ćwiczył, 
brał lekarstwa, raz w tygodniu zastrzyk, potem zrobisz 
badania i z wynikami przyjdziesz do przyszpitalnej po-
radni. Wtedy pogadamy. I pamiętaj, że o stawy musisz 
dbać. Musisz ubierać się odpowiednio do pogody, żebyś 
nie przemarzł, nie przemókł i się nie przegrzał.

– Będę pamiętać – obiecał Tomek.

Miesiąc minął bardzo szybko. Dni stawały się coraz 
dłuższe, z bałwana, którego dzieci ulepiły pod blokiem, 
zostały już tylko dwa węgielki i marchewka, ziemia po-
woli zaczynała się zielenić. Tomek tęsknie wpatrywał się 
w okno. Koledzy biegali z piłką po boisku, a on musiał 
czekać na decyzję lekarza. Brał lekarstwa, ćwiczył syste-
matycznie i czuł się dobrze, ale skąd mógł wiedzieć, co 
orzeknie doktor. 
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 Za nami kolejny miesiąc, a zatem… Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Nie-
pełnosprawnych „Światełko” oddaje w Państwa ręce kolejną część z serii „Bajki 
bez barier”. Tym razem w bajce poruszony został problem choroby reumatycznej 
u dzieci, a dokładnie problem młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

 Nasz bohater boryka się z chorobą przewlekłą, chorobą, która zwycza-
jowo przypisywana jest osobom starszym. Jednak on ma dopiero 7 lat. Tak! Na 
reumatyzm może zachorować już bardzo małe dziecko, co jest tym trudniejsze 
do diagnozy, że ono nie potrafi powiedzieć, co go boli.

 Jak zachować się gdy dziecko ma rzut choroby i cierpi? Otóż, można po-
móc na szereg różnych sposobów. Przede wszystkim każdy staw ze stanem za-
palnym może być schłodzony – wówczas staw „odda” swój nadmiar ciepła, a to 
pomoże w uśmierzeniu bólu. U dzieci mogą być stosowane np. okłady żelowe. 
Oczywiście każdy z nas ma inny próg bólu oraz inną wrażliwość na ciepło i zimno, 
więc takie używanie okładów żelowych, lodu czy innych okładów np. borowino-
wych, z gliny, itp. powinno zostać skonsultowane z lekarzem.

W przypadku choroby reumatoidalnej bardzo ważną rolę odgrywa ruch. Jed-
nak, jak już dowiedzieliśmy się z bajki – nie każdy ruch jest wskazany. Obok tera-
pii lekowej bardzo ważną rolę odgrywa gimnastyka lecznicza tzw. Kinezyterapia. 
Są to specjalne ćwiczenia, które chory wykonuje w obecności fizjoterapeuty, jed-
nak specjalista może nauczyć rodziców ćwiczeń, które wskazane będą do wyko-
nywania w domu. Bardzo ważną rolę w tej chorobie odgrywa również ochrona 
stawów w życiu codziennym czyli tzw. Ergonomia ruchów. U młodszych dzieci 
bardzo dobrze sprawdzają się zabawy usprawniające stawy, u starszych bardzo 
ważna jest dbałość o prawidłową postawę i unikanie przeciążeń. 

A zatem, jak pomóc chorym stawom i ochronić nasze stawy w życiu codzien-
nym? Po pierwsze: zachowywać właściwą postawę ciała przy siedzeniu i chodze-
niu; po drugie: nosić plecak, a nie torbę na ramię; po trzecie: przy czytaniu korzy-
stać z podpórek na książki; po czwarte: używać do siedzenia piłki gimnastycznej. 
Kiedy chorują stawy kończyn dolnych należy nosić mocne buty z wkładkami, cza-
sem pomocą dla chorych stawów są zaś specjalne przyrządy ortopedyczne jak 
szyny, ortezy czy kule ramieniowe.

I podobnie jak w poprzednich częściach bajek niezwykle ważne w procesie 
leczenia choroby dziecka jest zrozumienie i akceptacja ze strony rówieśników, 
nauczycieli i rodziców. Ważnym jest, by rodzice i nauczyciele wspólnie znaleźli 
rozwiązanie, by zaangażować chore dziecko w życie szkolne. Dziecko powinno 
uczestniczyć w życiu szkoły, jednak pozostać cieplej ubrane, należy również pa-
miętać o unikaniu kontaktu z chorobami zakaźnymi, gdyż zarażenie się dziecka 
może spowodować kolejny rzut reumatoidalny. Dlaczego tak ważne jest zrozu-

Kilka słów do rodziców i nauczycieli– Chodź ze mną – powiedział, pakując mnie do pleca-
ka przed wyjściem do przychodni.

– A po co ci znowu ta piłka? – spytała mama.
– Ona przynosi mi szczęście – odpowiedział Tomek, 

a ja o mało nie pękłam z dumy.
–  Jaki wypchany plecak! Co tam masz, Tomku? – za-

pytał doktor, gdy tylko weszliśmy do gabinetu. 
– Najlepsze lekarstwo na świecie. – Tomek podsunął 

doktorowi otwarty plecak.
Lekarz uśmiechnął się na mój widok.
– Lekarstwo… hmm...  Muszę obejrzeć wyniki i cię 

zbadać, żeby stwierdzić, czy to lekarstwo ci nie zaszkodzi.
Następne minuty dłużyły mi się jak nigdy. Tomkowi też.
– Jest całkiem nieźle – powiedział wreszcie doktor. – 

Dawkowanie leków bez zmian. Proszę za miesiąc przyjść 
do mnie z wynikami badań.

– A w piłkę mogę grać? – spytał prosząco Tomek.
– Możesz. Ale nie za dużo.
– Hurra! Dziękuję! Jest pan najlepszym doktorem na 

świecie! – zawołał Tomek, a ja z radości wyskoczyłam 
z plecaka.
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mienie? Ponieważ, jak w przypadku bohatera naszej bajki, każdy dzień z chorobą 
może być inny. Czasem dziecko nie będzie odczuwać żadnych dolegliwości i na 
moment być może nawet zapomni o chorobie. Innym razem będzie apatycz-
ne, obolałe, zmęczone i nie będzie w stanie utrzymał długopisu w dłoniach. In-
nym razem, przy kolejnym rzucie choroby, będzie musiało spędzać czas w domu 
i przez dłuższy czas nie będzie go w szkole. 

W sytuacji gdy nauczyciele i rówieśnicy są poinformowani o chorobie dziec-
ka, z pewnością jest mu łatwiej w środowisku szkolnym. Pamiętajmy, że dzieci 
chore na reumatyzm nie różnią się intelektualnie od swoich rówieśników, jed-
nak ich częste nieobecności w szkole mogą spowodować braki w przyswajanym 
materiale, Dlatego ważne jest wsparcie rodziny zarówno ze strony nauczycieli, 
jak również kolegów z klasy. Na pewno Nasz bohater Tomek ucieszył by się z od-
wiedzin swoich szkolnych kolegów, którzy przy okazji opowiedzieliby co nowego 
przerabiają w szkole i jakie są zadania domowe. Rodzice również powinni znaleźć 
pomoc w szkole, a zakres materiału i zadania domowe powinny być przekazywa-
ne rodzicom do realizacji z dzieckiem w domu. 

Wracając do gimnastyki dziecka chorego na reumatyzm należy wspomnieć, 
że wiele dzieci z uwagi na chorobę jest zwolnionych z zajęć wychowania fizycz-
nego. Dzieje się tak dlatego, że chore stawy nie mogą być dodatkowo obciążone 
– dlatego wskazana jest kinezyterapia, a ze sportu dozwolone z reguły jest pływa-
nie i jazda na rowerze, O innych aktywnościach sportowych, tak jak w przypadku 
Tomka, w zależności od aktywności choroby decyduje lekarz. Bo gdy oznaki za-
palenia ustępują, a gimnastyka lecznicza przywraca właściwe ustawienie stawów 
lekarz może pozwolić na stopniowe zwiększanie aktywności sportowej.

Podsumowując, co może pomóc choremu na zapalenie stawów dziecku 
w codziennym życiu w szkole:

• organizacja zajęć na parterze, jeśli nie ma takiej możliwości to organizacja 
pomocy w przemieszczaniu się i poruszaniu się po schodach (np. dyżury 
koleżeńskie, pomoc nauczyciela),

• wydłużenie czasu na sprawdzianach (gdy dziecko ma problem z pisaniem 
lub utrzymaniem długopisu), w cięższych przypadka można rozważyć 
możliwość użycia laptopa,

• dwa komplety podręczników – by dziecko mogło uniknąć dźwigania do-
brze, żeby miało jeden komplet podręczników pozostawiony w szkole, 
zaś drugi w domu,

• zajęcia wychowania fizycznego organizowane na początku lub na końcu 
lekcji – dziecko, które jest zwolnione z zajęć WF może ten czas wykorzy-
stać np. na wizytę u lekarza lub rehabilitację, bez konieczności opuszcza-
nia zajęć szkolnych lub bez konieczności przebywania w świetlicy szkolnej 
(w przypadku zajęć WF w środku lekcji).

Opracowała: Agnieszka Fryt



Tomek bardzo lubi grać w piłkę nożną. Ale ostatnio ciągle jest 
zmęczony, a ukochana piłka leży zapomniana w kącie, marząc o 
powrocie na boisko. Co dzieje się z chłopcem? Czy marzenie piłki 
się spełni?

„Piłka” to bajka psychoedukacyjna, która wprowadza w świat 
dziecka z chorobą reumatyczną, pomaga poznać i zaakceptować 
inność. Może być wsparciem dla rodziców i nauczycieli w rozmo
wach z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym na 
temat chorób i niepełnosprawności.
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