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Złość nie jest uczuciem zarezerwowanym tylko dla dorosłych. Mimo iż skala problemów w przy-
padku dzieci jest nieco inna, to uczucie poirytowania i żalu może być równie gwałtowne i silne, 
a wybuchy gniewu mogą nieraz przybrać naprawdę niszczycielską formę. Aby tego uniknąć, warto 
pomóc dziecku w zrozumieniu i nazwaniu buzujących w nim emocji i wspólnie poszukać sposobu 
na złagodzenie skutków wybuchu wielkiego wulkanu gniewu. Bajka relaksacyjna jest doskonałym 
narzędziem służącym do wyciszenia wzburzonych emocji i uspokojenia. Należy ją czytać powoli, 
spokojnym, nieco ściszonym głosem, robiąc przerwy zgodnie z rytmem oddechu. 

***

„Sobota rano to najmilsza chwila tygodnia” – pomyślał Krzyś, wyskakując z łóżka. Nie musiał iść do 
przedszkola ani spieszyć się przy śniadaniu. Mógł siedzieć do południa w piżamie i zagrać wresz-
cie z tatą w nową grę planszową. Już od kilku dni Krzyś czekał na tę chwilę, lecz przy śniadaniu 
mama powiedziała, że tata musiał tego dnia wyjątkowo pójść do pracy i dopiero wieczorem będą 
mogli pobawić się razem.

– Ale mieliśmy rozpakować grę! – krzyknął Krzyś. – To niesprawiedliwe! 
I poczuł nagle, że w jego brzuszku zamruczał złowrogo wielki wulkan gniewu. Zamruczał, 
zadygotał, plunął popiołem i zaczął dymić, a lawa złości pryskała naokoło jak ognisty fajerwerk. 
Krzyś cały się trząsł ze zdenerwowania i tupał.

– Ja chcę teraz, już, natychmiast, nie będę czekał do wieczora!
Wulkan zatrząsł się jeszcze mocniej i już niewiele brakowało, by wybuchł z całą siłą.

– Synku – próbowała uspokoić go mama – teraz możesz pobawić się klockami albo namalować 
jakiś obrazek farbami, a jak tata wróci, rozpakujecie nową grę. 

Lecz Krzyś nawet nie chciał o tym słyszeć.
– Nie będę się w nic bawił! Jestem zły, zły, zły! – krzyczał, zaciskając mocno piąstki.

Nie było już odwrotu, wielki wulkan gniewu dmuchnął gorącą parą, zahuczał, zatrząsł się i buchnął 
rozgrzaną do czerwoności lawą. A żal i wściekłość zakłębiły się jak wielka czarna chmura popiołu 
unosząca się nad czubkiem wulkanu. 
Krzyś pobiegł do swojego pokoju i zatrzasnął za sobą drzwi. Nie chciał z nikim rozmawiać i w ogóle 
na nic już nie miał ochoty. Było mu bardzo smutno i przykro, że nie może natychmiast spełnić 
swojego życzenia, a najmilsza chwila tygodnia uleciała niczym wypuszczony w niebo balonik. 
„Dlaczego tata musiał iść do pracy?! Dlaczego nie możemy teraz pograć w grę? – myślał Krzyś. – 
Dlaczego zawsze muszę czekać i nie mogę robić tego, co chcę od razu?!” 
Pretensje posypały się jak lawina kamyczków turlających się po roztrzęsionych zboczach plującej 
lawą góry.
Krzyś położył się na dywanie i zamknął oczy. Leżał tak przez chwilę i czuł w sobie buzującą złość, 
która w końcu wycisnęła mu z oczu dwa cienkie strumyczki łez.
Za zamkniętymi powiekami zobaczył nagle swój wielki wulkan gniewu. Jego zbocza zalewała 
gęsta, czerwona lawa. Spływała powoli po ostrych kamieniach i wyglądała naprawdę złowrogo. 
Czerwone iskry strzelały wysoko w górę, gdy wielkie bąble lawy pękały z sykiem na powierzch-
ni. Lecz troszkę niżej szeroka ognista rzeka znikała na chwilę pod ziemią, by zaraz znów trysnąć 
z wielką siłą, lecz już nie lawą, a przejrzystą spienioną wodą, która lśniła tysiącem barw, jakby ktoś 
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dolał do niej płynu do kąpieli. Tęczowe bańki wirowały w powietrzu, a miękka pianka błyszczała 
w słońcu ciepłymi kolorami. Krzyś pobiegł tam natychmiast, by przyjrzeć się temu zjawisku z blis-
ka. Niezwykła kraina pod wulkanem wyglądała po prostu wspaniale. Kamienie, które wcześniej 
turlały się z góry, zniknęły, a łąki wokół wulkanu porośnięte były mięciutką trawką, której zapach 
napełniał chłopca miłymi wspomnieniami lata. Na wodach pienistej, kolorowej rzeczki, która wiła 
się szeroką wstążką wśród zielonych polanek, tuż przy samym brzegu kołysał się wielki dmuchany 
materac. Chłopiec wskoczył na niego i odepchnął się lekko od brzegu. Spokojny nurt uniósł go 
delikatnie w dal. Wielki wulkan gniewu stawał się coraz mniejszy i mniejszy, aż w końcu całkiem 
zniknął gdzieś za horyzontem. Krzyś położył się wygodnie na materacu i patrzył na wirujące mu 
nad głową bańki mydlane. Ciepły wiaterek rozdmuchiwał je we wszystkie strony, a one poddawały 
się jego pomysłom na powietrzne tańce. Niektóre ścigały się ze sobą, podlatując do góry i opadając 
lekko, a inne zderzały się i pękały, zraszając twarz chłopca delikatną, pachnącą bryzą. Krzyś 
oddychał głęboko. Jego brzuszek falował spokojnie i miarowo, to unosił się, to zapadał. Raz za 
razem. Ciepłe promyki słońca ogrzewały całe jego ciało. Głowę, ramiona, ręce, brzuszek i nogi. 
Krzyś czuł się wspaniale, gdy fale lekko kołysały materac na boki. Ręce chłopca stały się ciężkie. 
Tak ciężkie, że nie mógł ich dłużej utrzymać. Zsunęły się powoli z materaca i zanurzyły się w gęstą, 
pachnącą pianę.
„To takie przyjemne” – pomyślał Krzyś, rozkładając szeroko palce. Powolny nurt rzeki sunął lekko 
po jego dłoniach. Wtem chłopiec poczuł pod wodą miłe łaskotanie, jakby ktoś kaczym piórkiem 
muskał delikatnie jego ręce. Gdy odgarnął kolorową pianę i spojrzał w przejrzystą toń wody, 
zauważył w niej małe, pomarańczowe rybki. Były bardzo wesołe i dla zabawy podpływały do 
dłoni Krzysia, by powachlować ją delikatnymi ogonkami. Potem odpływały na chwilkę i znów 
podpływały, jakby ścigały się, która szybciej dopłynie do dłoni chłopca. Krzyś ułożył się wygodnie 
na materacu, zanurzając obie dłonie w ciepłej piance. Spokojny nurt wody kołysał go delikatnie 
i unosił wciąż dalej i dalej w bąbelkową pienistą krainę. Wtem nad nosem Krzysia pojawiła się 
wielka tęczowa bańka, która zadrgała na wietrze i pękła, pryskając delikatnymi kropelkami. Krzyś 
zamknął szybko oczy, zacisnął mocno powieki i obudził się ze swojego snu. 
Znów leżał na dywanie w swoim pokoju, lecz cała złość i zdenerwowanie rozpłynęły się niczym 
chmury po burzy. Krzyś przypomniał sobie wielki wulkan, który dymił złością, pomarańczowe 
rybki w pienistej rzece i dmuchany materac i pomyślał, że musi koniecznie opowiedzieć o tym 
mamie.

– Mamusiu, widziałem wielki wulkan gniewu i pienistą rzekę! – krzyknął Krzyś, wpadając z im-
petem do kuchni.
– Wielki wulkan gniewu? – spytała mama.
– Tak, prychał ognistą lawą i sypały się z niego ostre kamienie – tłumaczył chłopiec.
– A gdzie był ten wulkan? – zapytała mama z zaciekawieniem.
– O tutaj. – Pokazał Krzyś, klepiąc się po brzuszku.
– Ach tak, chyba nawet widziałam, jak wybucha – zauważyła mama, głaszcząc go z czułością 
po głowie. – Wiem, że bardzo się zdenerwowałeś, synku, ale musisz zrozumieć, że czasem nie 
można mieć od razu tego, co się chce. Czasem trzeba poszukać w sobie cierpliwości i zaczekać.

Krzyś zwiesił głowę, gdyż najbardziej ze wszystkiego nie lubił czekać, lecz w tej samej chwili 
przypomniał sobie pomarańczowe rybki, które wachlowały ogonkami jego rączkę i pomyślał, że 
w sumie czekanie może być całkiem przyjemne.

– A wiesz, mamo… pod wulkanem rozciągała się wspaniała dolina z pienistą rzeką – zaczął 
opowiadać z przejęciem.

Mama sięgnęła po kolorowe farbki i blok do rysunku. Podsunęła Krzysiowi pędzelek i poprosiła, 
by namalował swój niezwykły sen. A zanim skończył malować pomarańczowe rybki, z pracy wrócił 
tata i mogli wreszcie razem zagrać w nową grę. ▪
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● Każdy czasem się złości, każdy czasem się gniewa – rozmowa kierowana przez nauczyciela. 
Prowadzący inicjuje rozmowę na temat emocji takich jak złość, gniew, rozżalenie, wściekłość, 
zdenerwowanie itp. Wspólnie z dziećmi podejmuje próby odnalezienia sposobów na rozłado-
wanie napięć. Nauczyciel pyta dzieci, kiedy się złoszczą i co robią, gdy czują złość. Można po-
prosić dzieci, by pokazały, jak się zachowują w takiej sytuacji, np. jakie stroją miny. Każde dziecko 
powinno mieć okazję do wypowiedzenia się na ten temat. Należy zwrócić uwagę, że wszyscy 
doświadczają tego typu uczuć: Każdy czasem się złości i ma do tego prawo. Jest to naturalne 
zjawisko i nie zawsze mamy na nie wpływ, ale… mamy wpływ na to, co robimy, gdy czujemy 
złość. Ludziom czasami zdarza się w przypływie złości wyrządzić komuś krzywdę (np. uderzyć 
kogoś lub nakrzyczeć na niego). Jednak wy zapamiętajcie, że zawsze należy pozbyć się złości 
tak, aby nikomu nie sprawić przykrości.

WIELKI WULKAN GNIEWU

Gabriela Gąsienica

zabawy i zadania do bajki terapeutycznej

● Jak się pozbyć złości? – zabawa w formie burzy mózgów. Nauczyciel zachęca dzieci do 
wspólnego poszukiwania sposobów na wyrzucenie złości – stworzenie listy czynności, które 
pomogą pozbyć się złości w pokojowy sposób. Można np. narysować złość, policzyć do dzie-
sięciu, tupać, klaskać, skakać, kopać piłkę, krzyczeć ( jeśli to nikomu nie przeszkadza), machać 
rękami, drzeć papier na drobne kawałki, ryczeć jak lew, oddychać głęboko, opowiedzieć komuś, 
co się czuje, zaśpiewać piosenkę, tańczyć.

● Złość/gniew jest jak… – zabawa w skojarzenia. Nauczyciel prosi dzieci, by spróbowały znaleźć 
porównania złości, gniewu do przedmiotu, zjawiska itp. Pyta, z czym kojarzy się złość, co przy-
pomina, np. Gniew jest jak... chmura gradowa, wulkan, burza z piorunami, rwąca rzeka, tornado, 
lawina. Można stworzyć z dziećmi obrazki ilustrujące te skojarzenia.

ilustracje do rozmowy możesz pobrać  
ze strony www.malizlosnicy.blizejprzedszkola.pl



● Sposób na złość – zabawa ruchowo-naśladowcza. Dzieci 
wraz z nauczycielem śpiewają piosenkę i ilustrują ją gestami.

Sposób na złość
(muz. i sł. Gabriela Gąsienica)

Czasem w każdym z nas się chowa
Pani Złość, bo o niej mowa.
Może być wulkanem wielkim, co gniewu małe kropelki
rzuca wkoło, tu i tam, ale radę na nią mam!

Ref. Podskocz szybko: hop, hop, hop –
wyrzucimy zaraz złość!
Teraz zrób obroty trzy – pozbędziemy się jej w mig!

Czasem w każdym z nas się chowa
Pani Złość, bo o niej mowa.
Może być gradową chmurą –
która, by było ponuro,
rzuca gradem tu i tam, ale radę na nią mam!

Gabriela Gąsienica – nauczycielka kontraktowa w  Przedszkolu Niepublicz-
nym „Pod Gwiazdkami” w  Krakowie. Absolwentka pedagogiki przedszkolnej 
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zapis nutowy i podkład muzyczny do piosenki  

na stronie www.dopobrania.blizejprzedszkola.pl

● Z chmury gradowej – białe obłoczki… – wyciszanie
Zamykamy oczy… Znika ciemna, zimna chmura gradowa… 
Wyobraźcie sobie, że jesteście bardzo leciutcy… powoli, powoli 
unosimy się do góry… Każdy zamienia się w maleńki obłoczek… 
Mały obłoczek – jak mięciutka, puszysta pianka… Płyniemy po 
błękitnym niebie... Powoli… Delikatnie… Spotykamy na naszej 
drodze słoneczko, które swoimi promyczkami głaszcze nas po 
uśmiechniętych buziach… Płyniemy dalej w naszą podróż po 
błękitnym niebie… Witamy się z innymi chmurkami… Pobawimy 
się razem… Płyniemy powoli po niebie… Unosimy się wysoko… 
potem zniżamy się, zbliżając się prawie do ziemi… Góra… Dół… 
Góra… Dół… Lekki wietrzyk, który wieje, pomaga nam leniwie 
płynąć po błękitnym niebie… Jest nam bardzo przyjemnie… 
Cichutko… Wsłuchajcie się w odgłos bicia waszego serduszka…

● Zamienimy gniew w… – praca plastyczna. Każde dziecko 
otrzymuje arkusz papieru i kredki – nauczyciel prosi, by dzieci 
pomyślały o tym, co je złości (kiedy czują gniew, wściekłość). 
Następnie zachęca je, aby narysowały to, co czują (mogą to 
być np. kreski, koła, spirale, kropki) kolorami, które według nich 
są odpowiednie. Gdy dzieci skończą rysowanie, pozbywają 
się gniewu – mogą zgnieść kartkę, zamienić ją w kulkę, złożyć 
na kilka razy, podrzeć na paski itp. Nauczyciel prosi dzieci, 
by podarły swoje obrazki na kawałki. Następnie przedszkolaki 
zamieniają gniew w coś miłego: z podartych kawałków swojej 
pracy tworzą nową, układając „wydzierankowy obraz” na ko-
lorowym arkuszu papieru. Obraz można dodatkowo ozdobić, 
naklejając guziki, wstążki, kawałki kolorowego papieru, bibuły 
itp. (warto zadbać o spokojną muzykę w tle). ▪


