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– Ta dziewczynka, to żywe srebro – powiedziała nie-

dawno do mamy pani Majewska, nasza sąsiadka, patrząc,

jak próbuję wspiąć się na dąb, który rośnie na naszym

placu zabaw.

– Co ja jestem? – zapytałam zdziwiona.

– Pani Krysia chciała powiedzieć, że masz mnóstwo 

energii – wyjaśniła mama, uśmiechając się do mnie.

Pani Majewska miała rację. Czasami sama zastanawiam

się, jak to się dzieje, że inne dzieci, zmęczone zabawą sia-

dają w piaskownicy, żeby odpocząć, a ja mogłabym bie-

gać, biegać i biegać. Bardzo lubię biegać.
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Bardzo lubię też nasz plac zabaw. Najchętniej wspinam

się po drabinkach. Niedawno dziadek, który patrzył, jak

się bawię, powiedział, że fi gluję jak małpka. Figlowanie 

jest bombowe. Kiedyś z dziadkiem wymyśliliśmy, że jeśli 

coś jest naprawdę, ale to naprawdę dobre (tak dobre jak

na przykład lody czekoladowe), bardzo nam się podoba,

albo bardzo lubimy coś robić, możemy powiedzieć, że to

jest bombowe. Spacery z dziadkiem są bombowe. Figlo-

wanie jest bombowe. I bombowe jest zjeżdżanie na zjeż-

dżalni. Wiecie, na ile sposobów można zjeżdżać na zjeż-

dżalni? Ja nie liczyłam, ale wypróbowałam już chyba

wszystkie. Och, i prawie zapomniałam o huśtaniu! Na na-

szym placu zabaw są różne huśtawki. Kiedy byłam mała,

najbardziej lubiłam sprężynowego pieska. Wskakiwałam

mu na grzbiet, łapałam za uszy i bujałam się w przód 

i w tył. Z Majką często bawimy się na podwójnej huśtaw-

ce. Maja siada z jednej strony, ja z drugiej, odbijam się 

stopami od ziemi i unoszę się wysoko. Kiedy huśtawka 

uderza o ziemię, tak śmiesznie podskakuję. Jednak naj-

bardziej lubię zwykłą huśtawkę.
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Bujając się wysoko, trzymam się mocno łańcuchów

i czuję, jak wiatr rozwiewa mi włosy we wszystkie strony.

Czasami rodzice mówią, że jestem roztrzepana i chy-

ba wcale nie mają wtedy na myśli mojej fryzury. Ostatnio 

usłyszałam to od mamy, kiedy podczas śniadania rozbi-

łam swój ulubiony fi oletowy kubek z misiem. Sama nie 

wiem, jak to się stało, że spadł na ziemię. Chyba mam 

jakąś niezwykłą moc, bo niektóre przedmioty, jak mnie 

widzą, to od razu mają ochotę zeskoczyć na podłogę. 

Na przykład, gdy byliśmy niedawno u cioci Helenki, wy-

ciągnęłam rękę po takie pyszne ciasteczko z kremem. Na-

gle trzask! I wielki wazon z kwiatami wylądował na pod-

łodze. Wczoraj byłam z tatą w sklepie. Nagle łup, łup, 

łup! Po ziemi potoczyły się trzy puszki kukurydzy. A ja 

przecież tylko przechodziłam obok.

Często też różne rzeczy się przede mną chowają. Chcę

rysować – nigdzie nie mogę znaleźć kredek, układam
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puzzle – brakuje połowy elementów, idę się myć – piżama 

znika. Najczęściej jednak chowają się przede mną kapcie.

Codziennie słyszę:

– Haniu, znowu chodzisz boso. Załóż kapcie.

Chętnie bym to zrobiła, ale co poradzę na to, że one tak

lubią bawić się ze mną w chowanego? Niedawno, kiedy 

szykowałam się do przedszkola, zobaczyłam wystający

spod szafy fi oletowy nosek mojego kapcia, którego tak 

długo szukałam. Zanurkowałam pod szafę, zostawiając

ubieranie na potem. I nawet nie zauważyłam, że poszłam 

do przedszkola tylko w jednej skarpetce.
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Jestem w starszakach i niedługo pójdę do pierwszej kla-

sy. Już nie mogę się doczekać, a do wakacji został jeszcze 

prawie miesiąc.

Któregoś dnia nasza pani powiedziała, że ma dla nas

niespodziankę i jeśli będziemy grzeczni, to po obiedzie 

dowiemy się, co to jest. Niespodzianki są bombowe, więc 

choć dla mnie być grzeczną to nie taka prosta sprawa, 

bardzo się starałam. Pomagałam sprzątać po zabawie, 

ani razu nie zburzyłam Patrycji wieży z klocków, chociaż 

miałam wielką ochotę to zrobić, a na obiad zjadłam nawet 

całą surówkę.

– W poniedziałek idziemy do teatru. Na bajkę o Czer-

wonym Kapturku – powiedziała wreszcie pani Marta.

– Hurra! – zawołaliśmy.

Z radości aż podskoczyłam. Bajki są bombowe. Chcia-

łam, żeby poniedziałek był już dzisiaj, a nie dopiero za kil-

ka dni. Strasznie nie lubię czekać.
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Cztery dni okropnie się wlokły. Codziennie pytałam 

mamę, czy poniedziałek jest już dzisiaj. I wreszcie się do-

czekałam! Rano mama przygotowała mi do ubrania ele-

gancką niebieską sukienkę w kwiatki i lakierki.

– O nie – mruknęłam z niezadowoleniem, bo na sukien-

ki lubię tylko patrzeć, ale nie w nich chodzić. Czy wiecie, 

jak trudno wspinać się na drzewo w sukience? I lakier-

kach? Ale cóż, jak trzeba to trzeba. Szybko się ubrałam, 

wyjątkowo pozwoliłam, żeby mama zrobiła mi warkocz 

dobierany, zjadłam moje ulubione płatki z mlekiem (na-

wet udało mi się nie pochlapać) i chwilę później byłam 

już gotowa do wyjścia.
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Jak byliśmy już w teatrze, nie mogłam doczekać się, 

kiedy wreszcie zacznie się przedstawienie.

– Pamiętajcie, że w teatrze musicie grzecznie się zacho-

wywać. Uważnie słuchajcie, nie rozmawiajcie i spokojnie 

siedźcie na swoich miejscach, żeby nie przeszkadzać in-

nym dzieciom – powiedziała pani, zerkając w moim kie-

runku.

Po chwili weszliśmy do sali. Miałam miejsce w trzecim

rzędzie, blisko sceny i wszystko świetnie widziałam. Te-

atr był bombowy. Najfajniejsze były czerwone siedzenia, 

które same podnosiły się do góry, kiedy się na nich nie 

siedziało.

Dzwonek zadzwonił trzy razy, kurtyna podniosła się

i w końcu zaczęło się przedstawienie. Najpierw bardzo 

mi się podobało.

– Jakie kolorowe ptaszki na drzewach! Same pyszności 

są w tym koszyczku! A ten Kapturek jaką ma śmieszną 

fryzurę! – mówiłam co chwilę do Julki, która siedziała 

obok mnie.

– Ciii – powiedziała do nas pani Marta, przykładając 

palec do ust.
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Pamiętałam, że pani mówiła, żeby spokojnie siedzieć,

ale przedstawienie było naprawdę długie. Strasznie dłu-

uugie. Zaczęłam machać nogami, które nie dosięgały mi

do podłogi i tak śmiesznie odbijały się od fotela siedzące-

go przede mną Kuby.

– Haniu, siedź ładnie – szepnęła znowu pani.

Bardzo się starałam, ale już po chwili moje nogi znowu

majtały w powietrzu. Czerwony Kapturek długo szedł 

przez las. Strasznie dłuuugo. Już nawet nie pamiętałam,

kogo spotkał po drodze ani z kim rozmawiał.
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Wcześniej bardzo chciałam iść do teatru, ale teraz wo-

lałabym jeździć na rowerze, wspinać się po drabinkach 

albo bawić się w berka.

– Puk, puk! – Usłyszałam nagle i spojrzałam na scenę. 

Wtedy przypomniałam sobie, że w bajce, którą czytała mi 

mama, kiedy Czerwony Kapturek doszedł do domu bab-

ci, był tam wilk i…

– Nie, on cię zje! Uciekaj! – zawołam.

Wszystkie dzieci na sali zaczęły się śmiać. A było ich 

naprawdę dużo. Wydawało mi się, że nawet Czerwony 

Kapturek z trudem powstrzymywał śmiech.
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Patrycja powiedziała:

– Hanka, ale ty głupia jesteś, przecież to tylko przedsta-

wienie.

Zrobiło mi się wstyd, bo przecież Patrycja miała tro-

chę racji, lecz naprawdę nie mogłam pozwolić, żeby wilk

zjadł Kapturka. 

Już kiedyś wspominałam, że fi glowanie jest bombowe, 

ale tego dnia było za gorąco nawet na fi glowanie. Razem 

z Dominikiem, Szymkiem i Majką wymyśliliśmy, że zbu-

dujemy wielki zamek z piasku, i że będzie to najpiękniej-

szy zamek, jaki kiedykolwiek stał w naszej piaskownicy. 

Od małego Antka pożyczyliśmy wiaderko i zaczęliśmy 

budować. Najpierw trzeba było dokopać się do mokrego

piasku. Później Dominik i Szymek stawiali mury, Maja 

dobudowywała wieże, a ja przynosiłam różne rzeczy, 

którymi moglibyśmy ozdobić nasze dzieło. Znalazłam

kolorowe kamyczki, patyki, listki, a nawet trzy piórka.
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Po dwóch niewielkich sprzeczkach, zgubieniu foremki 

z żółwiem, a potem jej znalezieniu oraz zbudowaniu mu-

rów, trzech wieżyczek i wykopaniu fosy dookoła, nasz 

zamek był wreszcie gotowy. Wyglądał naprawdę wspa-

niale. Zostało nam już tylko ozdabianie. Majka zajęła się

robieniem kamiennej drogi do zamku, Szymon układał

most z patyków, Dominik… Już zapomniałam, co robił 

wtedy Dominik. Ja natomiast próbowałam przyczepić

największe piórko na szczycie najwyższej wieży, jednak

ono ciągle odpadało. Zdenerwowałam się i kopnęłam za-

mek. Rozsypał się w jednej chwili. A potem…
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– Haniu, dlaczego jesteś taka smutna? Coś się stało? – 

zapytał Kapitan, nasz sąsiad, który przez wiele lat pły-

wał po morzach i oceanach. Kiwnęłam głową, usiadłam 

na ławce i rozpłakałam się.

– Od kiedy zepsułam zamek z piasku, nikt nie chce się 

ze mną bawić. A ja naprawdę nie zrobiłam tego specjalnie. 

Zdenerwowałam się, że piórko tak ciągle spada i spada. 

Zanim zdążyłam pomyśleć, moja noga kopnęła budow-

lę. Zamek runął. Było mi smutno, bo przecież wcale nie 

chciałam go zniszczyć. – Wydmuchałam nos w chustecz-

kę, którą dał mi Kapitan. – Wszystko przez to ADHD.

Kapitan spojrzał na mnie i pokiwał głową ze zrozumie-

niem.

– Przez co? – zapytał zdziwiony Dominik, który od ja-

kiegoś czasu bawił się niedaleko i pewnie słyszał, o czym 

rozmawiamy.

– ADHD – powtórzyłam smutno. – To dlatego taka je-

stem. Najchętniej bez przerwy bym biegała. Nie umiem 

siedzieć długo w jednym miejscu. Nawet kiedy włączam 

bajkę, trudno mi obejrzeć ją do końca. A kiedy zaczynam 

jakąś zabawę, szybko mi się nudzi i zaraz biegnę robić 
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coś innego. Pamiętasz jak mówiłam ci, jaką mam niezwy-

kłą moc? Że różne rzeczy się przede mną chowają i spa-

dają na podłogę?

Dominik kiwnął głową.

– To też przez ADHD. Czasem w przedszkolu nie rozu-

miem, kiedy pani Marta mówi, co mamy zrobić. Nie lubię

czekać na swoją kolej. Wcale nie lubię czekać. I często ro-

bię coś, zanim zdążę pomyśleć, co może się stać. Szcze-

gólnie, kiedy jestem zdenerwowana, a łatwo się złoszczę. 

Tak właśnie było z naszym zamkiem – wytłumaczyłam 

i spojrzałam na Dominika.













HANI
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– Zapomniałaś dodać, że jesteś bardzo inteligentna, cie-

kawa świata i odważna. Masz bogatą wyobraźnię i wiele 

świetnych pomysłów. Jak zaczynasz coś opowiadać, to

chętnie słuchają cię wszystkie dzieci na naszym placu za-

baw – wymieniał Kapitan. – A na twojej buzi często widać 

piękny uśmiech.

Dominik dodał:

– I jesteś najszybsza na podwórku. Nawet Wojtek z dru-

giej klasy nie może cię dogonić.

Fajnie jest mieć takiego kolegę jak Dominik.
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Uśmiechnęłam się do niego niepewnie i powiedziałam:

– Przepraszam, naprawdę nie chciałam zniszczyć na-

szego zamku.

– Nie szkodzi, zbudujemy nowy! – zawołał i razem po-

biegliśmy w stronę piaskownicy. Dominik też jest bom-

bowy!
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Kilka słów do rodziców i nauczycieli

Już po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce książeczkę z przesła-
niem, która pozwoli zarówno Wam, jak i Waszym pociechom czy też 
podopiecznym lepiej zrozumieć problemy dzieci borykających się z róż-
nego typu niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję również, że praca
w oparciu o tekst książeczek może ułatwi Państwu rozmowę z dziećmi 
o niepełnosprawności; rozmowę, która nie jest łatwa, ale może się taką 
stać dzięki właściwemu i przystępnemu przekazowi.

„Żywe srebro” jest już trzecią w serii bajek psychoedukacyjnych, 
p y p p

w której pochylamy się nad tematyką ADHD, problemem, który pomi-
mo że jest dość powszechny, to wciąż przysparza wiele pytań i niewia-
domych. Bajka ukazuje problem dziecka z zespołem nadpobudliwości 
psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi z jego perspektywy. 
Tekst w prosty sposób przedstawia charakterystyczne dla tego zaburze-
nia symptomy oraz daje możliwość utożsamienia się z bohaterką i jej pro-
blemem.

Wymowny tytuł książeczki „Żywe srebro” jest idealnym wstępem
do próby wyjaśnienia, czym jest ADHD. Zaburzenie to charakteryzuje
się: brakiem koncentracji uwagi, który u naszej Hani daje o sobie znać 
zawsze, gdy gubi kapcie, idzie do łazienki bez ręcznika, nie założy skar-
petki czy nie wytrzyma do końca oglądanej bajeczki; pobudliwością, gdy
małe piórko jest przyczyną zniszczenia pięknego zamku oraz nadruchli-
wością (nasza mała bohaterka musi ciągle skakać, biegać i fi glować).

Dzięki takiemu przedstawieniu ADHD, dzieci po wysłuchaniu naszej
bajeczki, łatwiej oswoją się z zachowaniami swoich rówieśników, którzy 
cały czas się kręcą, a czasami zachowują się wręcz niezrozumiale (jak 
w przypadku wcześniej wspomnianego zamku). Książeczka może być 
dla Państwa impulsem do rozmów z dziećmi w szkole, przedszkolu czy 
też w domu. Po przeczytaniu bajki można zapytać dzieci, czy zdarza im 
się czasami o czymś zapomnieć, coś strącić lub upuścić, tak samo jak na-
szej małej bohaterce.

W trakcie rozmowy z maluchami warto również przeprowadzić ćwi-
czenie „Co czują inni?”, mające na celu lepsze radzenie sobie z emocjami. 
Pytamy wówczas dzieci, co czuła mała bohaterka Hania w różnych sy-
tuacjach. Kiedy omawiany będzie gniew, należy pamiętać, aby wspólnie
z dziećmi ustalić, co można zrobić, gdy bardzo się zdenerwujemy, a nie 
chcemy, aby zamek z bajki został zniszczony. Możemy wówczas zapo-
znać dzieci z technikami radzenia sobie ze złością, np. w formie zabawy 
z gnieceniem kartki, która symbolizuje przyczynę złości, a następnie ci-
śnięcie jej o ziemię i podeptanie. Na każdym etapie ćwiczenia niezbędny 
jest kontakt z dziećmi i ciągłe pytania o towarzyszące im uczucia. Pode-
ptanie kartki na końcu ćwiczenia ma wymiar terapeutyczny, który po-
zwala uwolnić z ciała złe emocje. By ćwiczenie miało sens, ważne jest 
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poproszenie dzieci, aby na samym początku napisały lub narysowały 
na kartce coś, co je najbardziej denerwuje.

Po przeprowadzeniu ćwiczenia, ponownie możemy nawiązać do ma-
łej Hani, która nigdy nie pamięta, gdzie są jej kapcie i zaproponować grę 
opierającą się na zapamiętywaniu i konieczności wzmożenia koncentracji 
np. memory. 

Innym przykładem może być gra „Co widziałeś?” Można do niej wy-
korzystać stolik lub dywanik, na którym, odpowiednio do wieku dzieci 
biorących udział w zabawie, układa się właściwą liczbę różnych przed-
miotów. Po chwili, gdy dzieci przyjrzą się, zasłaniamy im oczy, zabiera-
my jeden przedmiot i prosimy po odsłonięciu oczu o zgadnięcie, czego 
brakuje. W wersji trudniejszej można zamiast usuwania jakiegoś elemen-
tu zmienić jego położenie i poprosić następnie dziecko o ułożenie elemen-
tów tak jak poprzednio. Jest to idealna zabawa ćwicząca spostrzegaw-
czość i pamięć.

Inną zabawą, która ma na celu poprawienie koncentracji uwagi, jest
zabawa „Zgadnij co?”. Zawiązujemy dziecku oczy, a następnie podajemy 
do ręki jakiś przedmiot. Dziecko przy pomocy zmysłu dotyku ma za za-
danie odgadnąć co to jest. Pamiętajmy o tym, by przedmioty wykorzy-
stywane do tej zabawy były odpowiednio dobrane do wieku dzieci. Naj-
lepiej, gdy rozpoczniemy ją od przedmiotów codziennego użytku (np. 
łyżka), potem możemy powoli podnosić poprzeczkę poprzez podawanie 
przedmiotów, z którymi dziecko ma styczność rzadziej.

Należy pamiętać, że zarówno dziecku autystycznemu, z zespołem
Aspergera, jaki i z ADHD możemy ułatwić funkcjonowanie przez stwo-
rzenie prostego planu dnia lub czynności, którego będziemy się trzy-
mać. Dla dziecka z ADHD ważne jest, aby jego stanowisko pracy było 
uporządkowane, pozbawione zbędnych elementów i oddalone od okna, 
które może powodować rozproszenie uwagi. Nadmiar energii dziecka, 
można wykorzystać w zaplanowany sposób, np. poprzez pomoc w pod-
lewaniu kwiatków, ścieraniu tablicy, rozdawaniu pomocy naukowych, 
a gdy jest taka możliwość należy organizować zabawy pozwalające roz-
ładować napięcie fi zyczne np. berek.

Liczymy na to, że trzymana przez Państwa trzecia z serii dziesięciu
książeczek, przyczyni się do ciekawego i aktywnego spędzania czasu 
z dziećmi i przełamywania stereotypów związanych z różnymi choroba-
mi oraz niepełnosprawnościami. 

Niniejsza bajka dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie 
www.swiatelkodladzieci.pl.
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Hania jest pełna energii. Bieganie, huśtanie, wspinanie 
się na drzewa i drabinki to jest to, co lubi najbardziej. Jed-
nak dziewczynka często działa szybciej niż myśli, przez co 
czasem wpada w kłopoty. Poza tym wokół Hani dzieją się 
dziwne rzeczy – różne przedmioty same spadają na podłogę, 
kredki znikają, a kapcie codziennie bawią się z nią w chowa-
nego…

„Żywe srebro” to bajka psychoedukacyjna, która wpro-
wadza dzieci w świat rówieśnika z ADHD, 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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