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Posłuchaj:
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żyła pewna kobieta. Nie miała rodziny, ale miała sporo 
przyjaciół i znajomych. Przyszedł jednak dzień, w którym owa kobieta zapragnęła mieć dziecko. Maleńką 
istotę, którą mogłaby otoczyć opieką i miłością. Jedna z przyjaciółek kobiety, była wróżką. Wróżka ta znała
czarodziejkę, która potrafiła wyczarować wszystko, co zwykły człowiek mógł sobie wymarzyć. Dlatego nie
zwlekając ani chwili, kobieta udała się do czarodziejki i wyjawiła jej swoje marzenie. Czarodziejka nie 
wydawała się zaskoczona. Ostatnimi czasy, sporo takich pragnień ludzkich spełniła. Udała się do swej 
mistycznej komnaty i przyniosła kobiecie cebulkę. 
- Ale co to ma być?- zdziwiła się kobieta. 
- To dzięcielina - cebulka magicznego kwiatu, który spełni twe życzenie. Zasadź ją w miękkiej ziemi. 
Podlewaj codziennie i kąp w promieniach słonecznych. W trakcie tych czynności, myśl o tym, jaka ma być 
twa pociecha. Za kilka dni otrzymasz to, o co prosisz. 
Kobieta podziękowała czarodziejce i czym prędzej udała się do swego domu. Umieściła cebulkę w 
kryształowej doniczce wypełnionej pulchną ziemią. Codziennie rano wystawiała doniczkę na parapet swego
okna i podlewała kwiat. Rozmyślała o tym, jakiego dziecka pragnie. 
Chciałaby mieć dziewczynkę, to jest pewne. Niech będzie dobrą i kochającą wszystkie stworzenia osóbką. 
Przy tym, niech będzie odważna i przebojowa, by mogła poradzić sobie w dorosłym życiu. Niech zawsze 
ma coś do powiedzenia i nie wstydzi się mieć swoje zdanie. 
Po kilku dniach, z cebulki wyrósł piękny kwiat. Wewnątrz niego, pomiędzy aksamitnymi płatkami, spała 
malutka, przecudnej urody istotka. Kobieta aż podskoczyła z zachwytu. Wydała też donośny okrzyk 
radości, którym zbudziła dziewczynkę. Ta, przetarła swoje maleńkie, szafirowe oczka i uśmiechnęła się 
uroczo. 
- Mamo...- wyszeptała dziewczynka - jestem. 
Oczy kobiety zaszkliły się. Kobieta podstawiła rękę pod płatki kwiatu, tak by dziewczynka mogła z niego 
wyjść. Przeniosła swoje maleństwo na podłogę. Po chwili, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, 
dziewczynka urosła. Nie była taka duża jak większość dzieci, była mała i drobna, ale nie była już 
miniaturowa. Kobieta widząc to, chwyciła swoją córkę w ramiona i przytuliła do bijącego w 
oszałamiającym tempie serca. 
Nazajutrz, kobieta udała się do przyjaciół, by pochwalić się swoim szczęściem. 
Ochom i achom nie było końca. Wszyscy zachwycali się cudowną, małą istotką. Ale do czasu. 



Dziewczynka była przesłodka, przesympatyczna, ale miała jedną brzydka cechę. Jej buzia się nie zamykała.
Dziewczynka ciągle coś mówiła. Na każdy temat miała zdanie i wszystko wiedziała najlepiej. Ale nie to 
było najgorsze. Dziewczynka ciągle wtrącała się w rozmowy, przerywała, gdy ktoś mówił. Ciągle czegoś 
od swej mamy chciała, ciągle o coś wypytywała. Przez to zachowanie, kobieta czuła się zawstydzona. 
Gdy obie wróciły do domu, kobieta próbowała wyjaśnić dziewczynce, że to co robiła było nieładne, że tak 
nie należy się zachowywać. 
- Ale przecież taką mnie mamo chciałaś - powiedziała dziewczynka - Chciałaś, żebym była odważna, 
żebym miała coś do powiedzenia, żebym miała swoje zdanie. A teraz mówisz, że tak nie wolno się 
zachowywać? 
Kobieta próbowała wyjaśnić, że to co robiła dziewczynka, nie było tym, o co prosiła. Ale dziewczynka nie 
rozumiała. I mimo wielu dni rozmów o tym, jak należy się zachowywać w towarzystwie, dziewczynka nie 
potrafiła się zmienić. Gadułeczka - bo tak zaczęto ją nazywać, doprowadziła do tego, że jej mama przestała 
odwiedzać swoich znajomych, bo po prostu się wstydziła. Wstydziła się swojej córki i jej niezamykającej 
się buzi. Wstydziła się tego, że przeszkadzała ludziom w rozmowach, że zawsze musiała być w centrum 
zainteresowania i że nie robiła sobie nic z tego, jak ktoś zwraca jej uwagę, że nieładnie się zachowuje. 
Pewnego wieczoru, gdy Gadułeczka zasnęła zmęczona całodzienną paplaniną, kobieta postanowiła, że musi
jakoś zaradzić temu, co stało się z jej ukochanym dzieckiem. Postanowiła udać się ponownie do 
czarodziejki i prosić o pomoc. 
- Musimy uważać na to, czego sobie życzymy - wyszeptała czarodziejka i zniknęła w swej tajemniczej 
komnacie - Ale wszystko da się naprawić. Czasem wystarczy tylko bardzo tego chcieć, czasem trzeba 
konsekwentnych działań, a czasem potrzebna jest odrobina magii. 
Mówiąc to, czarodziejka wręczyła kobiecie fiolkę ze złocistym pyłem. 
- Posyp tym pyłkiem głowę swego dziecka tuż po zaśnięciu. Tylko pod żadnym pozorem, niezależnie od 
tego co usłyszysz lub co zobaczysz, dziecka nie wybudzaj. A dnia następnego, wszystko co źle w nim 
działało, będzie można naprawić. 
Kolejnego wieczoru, tuż po tym jak kobieta utuliła Gadułeczkę do snu, posypała jej głowę pyłkiem tak jak 
kazała czarodziejka, po czym sama ułożyła się obok dziewczynki i zasnęła. Sen jej jednak nie był spokojny.
Czuła, jak jej mała kręci się i wierci. Czasem nawet pokrzykuje albo płacze. Postanowiła jednak nie 
wybudzać Gadułeczki i przetrwać jakoś do rana. 
Tuż przed wschodem słońca, kobieta otworzyła oczy i zobaczyła wpatrującą się w nią, zapłakaną twarz 
Gadułeczki. 
- Ja cię mamuniu bardzo przepraszam! Proszę wybacz mi moje okropne zachowanie. Obiecuję, że to się już 
nigdy nie powtórzy i nie pozwolę na to, byśmy zostały na tym świecie tylko we dwie! 
- Kochanie, ale co ty opowiadasz - przeraziła się kobieta. 
I Gadułeczka opowiedziała jej swój przykry sen. 
Z początku było przyjemnie. Dziewczynka śniła, że zaprzyjaźniła się z okolicznymi zwierzątkami. Bawiła 
się z zielonymi żabkami, odwiedzała swojego kolegę kreta lub zwiedzała przestworza ze swoją przyjaciółką
jaskółką. A w czasie między spotkaniami ze swoimi przyjaciółmi, chodziła z mamą na przyjęcia, które 
organizowali jej liczni znajomi. Wszyscy cudownie się bawili. 
Jednak przyszedł czas, że znajomi jej mamy przestali ją zapraszać bo stwierdzili, że nie lubią Gadułeczki, 
bo ona ciągle mówi i przeszkadza dorosłym w rozmowach, a ich od tego po prostu bolą głowy. 
Przyjaciele Gadułeczki też się od niej odwrócili. Żabki powiedziały dziewczynce, że jej paplanina jest 
gorsza od ich kumkania i że nie chcą się już z nią więcej bawić. Krecik stwierdził, że od jej piskliwego 
głosiku, który odbija się echem w korytarzach jego domu, niedługo ogłuchnie i co wtedy z nim będzie? Nie 
dość, że jest słabowidzący, to jeszcze ma być słabo słyszący? Na to nie może sobie pozwolić! A jaskółka z 
kolei, miała dość jej przemądrzałości. 
I w ten oto sposób, Gadułeczka wraz ze swoją mamą zostały odcięte od świata. Mieszkały razem aż do 
starości, i przez cały ten czas nikt ich nie odwiedzał. Z tego powodu obie wiodły życie bardzo nudne i 
smutne, bo ileż rzeczy można robić tylko w dwójkę i to przez kilkadziesiąt lat? 
- Moja malutka, ale to był tylko zły sen.- próbowała pocieszyć córkę kobieta. 



- Wiem mamo, ale sny się czasem sprawdzają. I boję się, że ten właśnie się sprawdzi. Widzę, że już teraz 
nigdzie nie wychodzimy. Nikogo nie odwiedzamy i nikt nie odwiedza nas. I chociaż kocham cię najmocniej
na świecie, to nie chce, żebyśmy żyły tylko we dwie. Każdy potrzebuje mieć kolegów i koleżanki, a przez 
moje zachowanie nie mam ich ani ja, ani już i ty. Chce się zmienić! Mamo, ja naprawdę chce się zmienić! 
Nie chcę już ciągle mówić, nie chcę przeszkadzać innym w rozmowach, wtrącać się im w pół zdania. Chcę 
się zachowywać kulturalnie w towarzystwie. 
Od czasu koszmarnego snu, kobieta i jej córka wzięły się ostro do pracy. Codziennie ćwiczyły właściwe 
zachowanie podczas kontaktu z innymi ludźmi. Za tych innych ludzi służyły im lalki i maskotki 
dziewczynki, pod które kobieta podkładała głosy. Dzięki tym ćwiczeniom, dziewczynka nauczyła się, że 
gdy rozmawiają ze sobą jakieś osoby, to trzeba zaczekać aż zakończą rozmowę, i dopiero powiedzieć to, co 
się chce. Nauczyła się, że trzeba pozwolić powiedzieć innym to, co mają do powiedzenia i zaczekać na 
swoją kolej, by wyrazić swoje zdanie. Nauczyła się także, że mimo, iż wydaje się nam, że na jakiś temat 
wiemy sporo, to trzeba uszanować zdanie i opinię innych ludzi, którzy mogą po prostu inaczej go rozumieć.
A co najważniejsze, Gadułeczka nauczyła się, że jej buzia czasem się zamyka i wtedy dzieją się magiczne 
rzeczy. Bo zaczyna działać jej główka, jej wyobraźnia, która podsuwa jej fantastyczne pomysły chociażby 
na zabawy ze swoimi nowymi przyjaciółki, których poznała na wyciszających wycieczkach do pobliskiego 
lasu. 
Bo czasem, zamiast coś powiedzieć, wystarczy tylko posłuchać. A okazuje się, że świat ma nam do 
zaoferowania mnóstwo fantastycznych rzeczy, które często zagłuszamy słowami. 

Porozmawiaj z Rodzicami o tym opowiadaniu.

A teraz zabawa ruchowa

Pobiegaj troszeczkę, na sygnał Rodzica - STOP – zatrzymaj się i zrób ciekawą figurę.

Spróbuj nauczyć się rymowanki: (powtarzaj cicho, głośno, wolno, szybko)

Cierpliwe słuchamy, cierpliwe czekamy,
a gdy ktoś skończy- my opowiadamy.

Źródło:http://boberkowy-world.blogspot.com/2020/01/w-krainie-zachowan-gadueczka-bajka-o.html

A na koniec tygodnia zachęcamy do ćwiczeń:

Gimnastyka w domu i w przedszkolu

Gimnastyka na świeżym powietrzu

Miłego weekendu!
Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie!

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA&t=292s
https://www.youtube.com/watch?v=9lZviQRE6dQ&t=112s

