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Jak uchronić dziecko
przed złym wpływem?

– Wypuścisz dziecko między obcych, a ono zaraz nauczy się czegoś, czego nie
chcesz, by umiało – westchnęła mama.
– Zarazi się tą najgorszą ze wszystkich chorób umysłu. Jak to się nazywa? Aha,
negatywizm. Wynajdywanie czegoś złego we wszystkim.
– Ci sąsiedzi zza Wysokiego Lasu zawsze są niezadowoleni. W lecie im za
gorąco i marzą o zimie, a w zimie im za zimno i marzą o lecie. Gdy brakuje jedzenia, to źle, ale jak jest go dużo, to też źle, bo mogą przytyć. Ciągle narzekają, wszystkich krytykują. U każdego znajdą wady, tylko nie u siebie.
Tata się zasmucił.
– Czemu tak wiele zajęcy używa tylu negatywnych słów?
– Bo innych nie znają – wtrąciła mama.
– Oj, tak, tak. Masz rację. Trzeba napełnić nasze dzieci pięknymi słowami, żeby
zabrakło miejsca na brzydkie.
Mama patrzyła w dal i zamyślona powiedziała:
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– Świat naszych dzieci będzie taki, jaki sobie opowiedzą. Będzie dobry, jeśli użyją
dobrych słów, i zły, jeśli użyją złych. Słowa są jak jagody. Jedne smaczne i pożywne,
a inne trujące. Od trujących boli brzuch i głowa, życie staje się gorzkie i krótkie.
Tata podrapał się za uchem-słuchem. A potem coś sobie przypomniał:
– Świetnie, urządzimy naszym dzieciom zabawę w JA JESTEM.
– Nie znam jej, co to za zabawa? – dopytywała zaciekawiona mama.
– U mnie w domu graliśmy w nią z rodzicami. Bardzo to lubiłem.
– A na czym ona polega?
– Po pierwsze, podczas tej zabawy wolno używać tylko ładnych, wspierających
słów. Żadnego dokuczania, wyśmiewania, krytykowania.
– Już mi się podoba! – Klasnęła w ręce mama.
– Cała rodzina zbiera się wokół stołu zastawionego smakołykami. Każdy
zajączek po kolei mówi: JA JESTEM… i wymienia jakąś swoją dobrą cechę,
a w nagrodę częstuje się plasterkiem marchewki lub pietruszki. Cała rodzina
potakuje: „Tak, tak, to prawda”, a czasem przykładami potwierdza jego słowa.
Kiedy minie kilka kolejek, zaczyna brakować pomysłów. Wtedy inni je podrzucają i też dostają nagrodę. Aż mi ślinka poleciała na to wspomnienie, poczułem się, jakbym znowu był dzieckiem.
– To pobawmy się tak z naszymi dziećmi! Musimy nazbierać smakołyków.
– Świetnie, chodźmy pod dom strasznego człowieka. Tam wykopiemy słodkie
cebulki, korzonki i warzywa, które rozsiały się za płotem.
– Zaskoczymy dzieciaki, zrobimy im niespodziankę. A do tego dobrze je nakarmimy, by zimą miały siły i nie marzły!
Mimo że bali się ludzi, pobiegli pod ich dom, by wygrzebać smaczne kąski
ukryte przed mrozem pod białą zimową kołderką.
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Zabawa w JA JESTEM

Kiedy wieczorem dzieci zbiegły się do domu, na stole stały pachnące smakołyki. Chojrak od razu wyciągnął łapkę po smaczny plasterek pietruszki.
– Co to, to nie! Jeszcze nie siedliśmy do stołu. Poczekaj na wszystkich – powiedział tata ze śmiechem. Lubił, kiedy niecierpliwe dzieci wyjadały mu spod
ręki różne specjały podczas przygotowywania uroczystych kolacji. Rzadko to
się zdarzało, bo w domu zajączków nie było regularnych posiłków. Wszyscy
zwykle wracali z pól i lasów dobrze najedzeni.
– Co to dzisiaj za okazja, że przygotowaliście takie rarytasy? Pewnie czekacie
na gości, którzy wszystko zjedzą? – pytał zawiedziony Chojrak. A Wielka
Buźka szepnęła mu na ucho:
– A może zapomnieliśmy o czyichś urodzinach albo imieninach?
– Chyba nie – odpowiedział jej Chojrak cichutko, a głośno zapytał: – Możemy
już zaczynać kolację? Tak się dzisiaj świetnie bawiliśmy, że zapomnieliśmy
o jedzeniu. Strasznie jestem głodny!
– Umyliście ręce? Gotowi? – zapytała mama, która właśnie wróciła do domu
i na progu dokładnie otrzepywała ze śniegu wielkie stopy.
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– Tak, tak, wytarliśmy je śniegiem do czysta – odpowiedziała dziewczynka.
Filip stał w drugim wejściu do gniazda i otrzepywał jeszcze piasek z pyszczka.
Zajączki usiadły wokół przysmaków i patrzyły zaciekawione na rodziców. Co
to za nowy pomysł? Co się będzie działo? Mama rozpoczęła wyjaśnienia:
– Przypomnieliśmy sobie dzisiaj pewną zabawę, a właściwie grę, w którą wasz
tata bawił się w dzieciństwie.
– Będziemy w nią grać? Wszyscy?
– Wy też?
– Dzieci z rodzicami?
– A jak się w to gra?
– A w tej grze bierze udział jedzenie?
– To jakie są zasady tej gry?
– Zaczynajmy, bo jestem głodny!
Podniecone zajączki zadawały mnóstwo pytań. „Co za zamieszanie” – mruknął tata
do siebie. – „Jak te dzieci się ucieszyły na wiadomość, że będą się bawić z rodzicami. Jeszcze chcą. Trzeba wykorzystać ten cenny czas, bo szybko z niego wyrosną”.
Na głos zaczął opisywać zasady gry.
– Zabawa jest prosta. Każdy mówi zdanie rozpoczynające się od słów: JA JESTEM
i dodaje jakąś swoją dobrą cechę. Nie wolno używać negatywnych słów.
– A co to są negatywne słowa? – zapytał Filip.
„Szczęśliwe dziecko” – pomyślała mama. – „Nie zna przykrych słów. Czy to
możliwe?”
– Negatywne słowa to takie, które kogoś poniżają.
– A co to znaczy poniżają?
– A dlaczego nie wolno ich używać?
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– Proszę, tato, podaj jakiś przykład, bo nie wiem, o co chodzi.
Tata podrapał się w głowę.
– To są takie w zasadzie niepotrzebne słowa. Głupi, niezdara i tym podobne,
sam ich nie znam, już je na szczęście zapomniałem.
– To są słowa baty. Służą do bicia. Używają ich ci, którzy chcą sobie podporządkować innych, zmusić ich do posłuszeństwa – cierpliwie wyjaśniała mama.
– A dzieci z naszego lasu ciągle ich używają…
– I co? – zapytała mama. – Czy dzięki temu czują się lepiej?
– Im się wydaje, że tak, ale ci, do których tak mówią, to chyba nie. I nie mają
prawdziwych przyjaciół.
Tata przerwał rozmowę, zwracając się do mamy:
– Wprawdzie zające bardzo cenią sobie myślenie, ale są
takie sprawy, które trzeba najpierw poczuć, żeby je
potem zrozumieć.
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– Posłuchajcie, smyki – powiedziała mama – kto dokucza, ten sam jest nieszczęśliwy. To jego problem, nie wasz. Wróćmy do naszej gry. Każdy po kolei
mówi o sobie dobre rzeczy, i za każdą wypowiedź otrzymuje smakołyk. Kiedy
skończą się pomysły, można podpowiadać. Kto dobrze podpowie, też otrzymuje nagrodę.
– To zaczynajmy, tak tu pachnie, że jeść mi się chce!
– Taka prosta ta zabawa?
Tata uśmiechnął się pod nosem.
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Cztery tomy serii przygód zajączka Filipa i Pusi

NOWOŚĆ

to pełne ciepła opowieści o przyjaźni, poświęceniu i wierności, przepełnione szacunkiem do świata
i miłością do przyrody.

1. „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów”. Mały zajączek Filip, opuszczony
przez swoje większe rodzeństwo, zaprzyjaźnia się z Pusią, łabędzim dzieckiem mieszkającym na jeziorze.
Ich wspólne zabawy nie mają końca, ale pewnego dnia wydarza się coś, co na zawsze odmienia życie
obojga przyjaciół… Zajączek dokonuje czynów, które zadziwiają nie tylko jego samego…
2. „Filip i bociany. W tym roku wiosny nie będzie!” Po długiej zimie przylatują nareszcie bociany.
Nasi bohaterowie zaprzyjaźniają się z małymi bocianiątkami i dowiadują się wielu zdumiewających
rzeczy. Co naprawdę jedzą bociany? Czy przynoszą dzieci? Jak uczą się latać? Dlaczego w swoich
wędrówkach okrążają Morze Śródziemne?
3. „Filip, Pusia i nowy przyjaciel”. Lato się kończy, ptaki odlatują i nadchodzi piękna jesień… a zarazem okres groźnych polowań. Las staje się niebezpieczny, a życie zajączka jest zagrożone. Czy jego
skrzydlata przyjaciółka będzie wiedziała, jak mu pomóc? Pojawia się jeszcze ktoś gotów ratować
zajączka, ktoś, po kim nikt by się tego nie spodziewał... Nowy przyjaciel, a wraz z nim – zaskakujące
zdarzenia i przygody.
4. „Filip, lis i magia słów”. Rodzice uczą swoje zajączki gry w JA JESTEM licząc, że dobre słowa uchronią przed złym światem ich coraz bardziej samodzielne dzieci. Pewnego dnia Filip znika w Wielkim
Lesie. Nikt nie wie, że wpadł w pułapkę i stanął oko w oko ze swoim największym wrogiem. Czy sobie
poradzi w tej sytuacji? Kto lub co mu pomoże? Przyjaciele, którzy ofiarnie go poszukują? Szczęśliwy
zbieg okoliczności? A może wiara we własne możliwości wynikająca z magii dobrych słów?
Każda książka zawiera dodatek „Słowo do rodziców, wychowawców i nauczycieli”, w którym autorka
podpowiada, w jaki sposób wykorzystując przygody bohaterów, można przekazać dzieciom ważne
zasady i wartości.
Na końcu zamieszczono postacie zwierząt do wycięcia i pomysł na teatrzyk dla dziecka: niech rozwija wyobraźnię i wymyśla własne przygody swoim małym przyjaciołom.

