
 

 

KARTY PRACY 

PRZEZROCZYŚCI 

SPACER   
PO  PLANECIE 



KARTY PRACY PRZEZNACZONE DLA DZIECI 
W WIEKU 4-6 LAT ORAZ UCZNIÓW KLAS I–III 
Zestaw zawiera 5 kart pracy, na których dziecko ma za zadanie 
narysować to, o czym myślą postaci bajki. W ten sposób 
próbuje nazywać i rozumieć stany emocjonalne innych osób, 
łączyć je z myślami, które mogą się pojawiać wraz z uczuciami.

Rozwijane umiejętności:
nazywanie stanów emocjonalnych,
rozumienie źródeł emocji,
empatyczne myślenie,
regulacja emocji i zmniejszenie napięcia.

Do wykorzystania kart potrzebne będą:
kredki, mazaki.

Ważne, by:
razem z dzieckiem wysłuchać nagrania,
wesprzeć dziecko pomocniczymi pytaniami, tak, by umiało 
określić źródło podanych stanów emocjonalnych, np.:

Kiedy czujemy wstyd?
Jak myślisz, co mogłoby cię przestraszyć?
Kiedy czujesz się radosny?
Co o tobie mógłby pomyśleć ktoś inny?

razem z dzieckiem nazywać uczucia, pomagać w doborze  
odpowiednich słów,
docenić wszystkie myśli i pomysły dziecka, nawet jeśli nie są 
zbyt trafne, rozbudzając w ten sposób chęć współpracy 
i ciekawość poznawczą
zapytać, co zainteresowało dziecko w bajce, jakie mogłyby 
być dalsze losy bohaterów, kogo najbardziej polubiło etc. 



PRZYWITAJ PRZEZROCZYSTEGO 
Przezroczysty chętnie się z Tobą przywita. Narysuj w jego 
głowie to, co mógłby o Tobie pomyśleć. 

 



O CZYM MYŚLI PRZEZROCZYSTY? 
Narysuj w głowie Przezroczystego to, o czym myśli, kiedy 
się uśmiecha. 

 



CO ZŁOŚCI BRODATEGO? 
Narysuj myśli, które kłębią się w głowie Brodatego.  

 



CZEGO BOI SIĘ BOJAŹNIK? 
W głowie Bojaźnika narysuj wszystko to, co może 
wzbudzać lęk.  

 



CO KRĘPUJE KRĘPKA? 
Narysuj myśli o tym, co zawstydza Krępka  

 



BAJKA O PRZEZROCZYSTYCH 

SPACER PO PLANECIE 

Jeśli spojrzysz w nocne niebo, zobaczysz wiele planet 
i  gwiazd, które już dawno temu widzieli Twoi dziadkowi 
i pradziadkowie. Tak jak i Ty zastanawiali się, co się na nich 
dzieje, kto na nich mieszka, jak się tam żyje. Jeśli wytężysz 
zarówno wzrok, jak i swoją wyobraźnię, możesz zobaczyć to, 
czego nie widział nikt inny. Jest taka mała planeta, widoczna 
jedynie, jeśli patrzy się w głąb nieba właśnie oczami 
wyobraźni – sokolim wzrokiem fantazji, przez pryzmat 
marzeń i snów. Na tej planecie jest zarówno bardzo 
podobnie, jak na naszej, jak i zupełnie inaczej. 

Powierzchnia tej małej kosmicznej kuli pokryta jest mchem. 
Gdzieniegdzie kwitną niewielkie niebieskie kwiatki, które 
mają w zwyczaju kołysać się mimo braku wiatru. Jeśli się 
dokładnie rozejrzysz, zobaczysz również fontanny tryskające 
spod soczystego zielonego dywanu. W ten sposób 
mieszkańcy czerpią wodę – zbierając ją prosto z  małych 
źródeł do wiadra. Rośnie tam niewiele drzew, jednak 
wystarczająco by w ich koronach skryć materiałowe 
namioty, w których mieszkają całe rodziny Przezroczystych. 
Tkaniny, potrzebne do ich zbudowania, a właściwie uszycia, 
tubylcy tkają z włókien mchu i kwiatów.  

Oto i on. Nasz zaprzyjaźniony Przezroczysty. Widzisz go? 
Wygląda znajomo. Ma dwie chude nogi, dość długie ręce, 
brzuch i klatkę piersiową. Niby jak Ty, czy ja. A jednak się 



różni. Jego głowa jest dużo większa, jak balon wypełniony 
powietrzem. Oczy zawsze jasnoniebieskie, usta szerokie 
i gotowe do uśmiechu. Uszy małe, śmieszne. Ale wszystko 
na pewno usłyszą. Ale zaraz, wróćmy do głowy. Skóra 
twarzy jest bardzo cienka, lekko różowa. I… Widzieliście to? 
Przezroczysty zmarszczył czoło i stało się coś dziwnego. 
Nad jego oczami zaczęły pod skórą pływać kolorowe ryby, 
jak w akwarium. Dziwna sprawa. Czy te ryby w nim 
mieszkają? Nie, zaraz, teraz pod skórą pojawiają się jakieś 
uśmiechy, widać czyjąś dłoń, ktoś macha, ktoś kogoś 
przytula. Nie rozumiem. Co to jest? Przezroczysty nagle się 
rozluźnia, przygląda nam. I wiesz co? W jego głowie widać 
Ciebie… Czy już wiesz, co to znaczy? Że  Przezroczysty 
o Tobie myśli.  

A jeśli myśli są ciepłe, to w głowie pojawiają się takie 
właśnie kolory – róże, pomarańcze, czerwienie, żółcie. 
Każda myśli jest widoczna. Dla innych Przezroczystych to 
już codzienność, tacy się rodzą i nie ma w tym już nic 
nadzwyczajnego. Wyobraź sobie jednak, że twoja własna 
głowa nagle robi się przezroczysta. Jakbyś się z tym czuł? 
Dobrymi, przyjemnymi myślami można by było się dzielić, 
uspokajać siebie nawzajem, pokazywać sobie różne 
pomysły, wyobrażenia. Co jednak, jeśli pomyślisz coś złego? 
Coś cię zdenerwuje, zezłości. Przestraszy. 

Sprawdźmy, jak radzi sobie z tym ta odległa planetka. 
Przezroczysty zaprasza Cię na krótki spacer. Krok mamy 
wolny – grawitacja tego miejsca spowalnia nasze ruchy, 
pozwala na swobodne rozglądanie się po okolicy, bez 
pośpiechu. Wszędzie zdążymy.  



Podchodzimy do niewielkiego drzewka. W jego gałęziach 
ukryty jest mały, brązowy domek z tkaniny, która 
przypomina trochę len. Jak zapukać do materiałowego 
domku? Ha, nie trzeba. Wystarczy powiedzieć, tak jak nasz 
przewodnik: 

– Halo, dzień dobry.  

Przez tkaninę wszystko słychać. I już za chwilę wynurza się 
do nas Brodaty. Dość niski, raczej krępy, zupełnie owłosiony 
tubylec. Ale mimo nadmiaru włosów i okazałej brody nie ma 
kłopotu, by zobaczyć, co się dzieje w jego umyśle. A tam, 
o masz ci los! Jakaś burza gradowa!  

– Co się dzieje, Brodaty? 

– Nie wiem, Bracie. Nic od rana nie mogę znaleźć, boli mnie 
palec u nogi, bo w  zamieszaniu uderzyłem nim o gałąź. 
Jakoś mnie dziś wszystko denerwuje. 

– Widzę właśnie.  

W głowie Brodatego pojawiają się kolejne sceny, które 
przeszywa ciągle uderzający piorun. Wydaje się, że tak 
właśnie wyglądają myśli o tym, że czuje ból. Nasz 
Przezroczysty zamyślił się – w nim z kolei widzimy szufladę, 
w której schowany jest plaster i wata, kubek z parującym 
rumiankiem. Tajemnicze to wszystko… 

– Wiesz co, skoczę do siebie i zaraz wrócę. Mam pomysł. 

Przezroczysty pobiegł do siebie i po chwili wrócił. Opatrzył 
opuchnięty palec Brodatego, zaparzył mu ziołową herbatę, 
otulił kocem.  



– Chyba powinieneś odpocząć. Cały tydzień ciężko 
pracowałeś, donosiłeś wodę dla wszystkich, pomagałeś 
piłować gałęzie i tkać materiały, opracowałeś też mapę 
naszego nieboskłonu. Wystarczy! Teraz ty musisz odpocząć. 

Brodaty mruknął cicho i wsunął brodę pod koc. Już za 
chwilę burza w jego głowie zaczęła się wyciszać, uspokajać, 
by później ustąpić miejsca myślom o tym, jak dobrze mieć 
wsparcie. Przez moment przypatrywaliśmy się śpiącemu, 
ale Przezroczysty rzekł: 

– Sny to prywatna sprawa. Staramy się nie podglądać. 
Chodźmy. 

To, co kryło się za pagórkiem, było zdumiewające. Na 
miękkim, zielonym mchu usadowiło się obok siebie wielu 
mieszkańców planety. Siedzieli z zamkniętymi oczami, 
wyprostowani, po turecku. Może kradli promienie słońca 
w ładny dzień? Spójrzmy o czym myślą.  

–  Skupiają myśli na jednej, miłej rzeczy. To pomaga im 
w wyciszeniu się.  

Nagle wśród obłoków, o których myślał jeden z siedzących 
ludków, mały Bojaźnik, pojawia się pająk. Bojaźnik wzdryga 
się i mocno marszy czoło. Pająk się zmniejszył, a obłoki 
powiększyły. I znów – pająk się powiększa,  obłoki 
zmniejszają i jakby szarzeją. Bojaźnik napina się cały i bum. 
Pająka nie ma.  

–  Ten malec walczy ze strachem. Udaje mu się coraz lepiej 
– mówi Przezroczysty i klepie malucha po plecach – dobra 
robota! 



Dalsza część przechadzki mija nam na podziwianiu 
kolorowych placów zabaw, które tubylcy zbudowali z tego, 
co im najbliższe – suchych gałęzi, kolorowych tkanin. 
Chwilkę możemy poskakać na trampolinie z elastycznej 
odmiany mchu. Czuć zapach świeżej trawy, która rośnie w 
kępkach tu i ówdzie. Podchodzimy do kolejnej osoby – 
Krępka, który zakrywa usta rękoma. W jego głowie widzimy 
szczerbaty uśmiech, który Krępek próbuje za wszelką cenę 
zakryć.  

–  Wstydzisz się nas, Krępku? – pyta Przezroczysty.  

–  Tak. Bez tego zęba wyglądam bardzo głupio. 

–  A mnie się podoba. Z tą przerwą między jedynkami ci do 
twarzy. 

Krępek uśmiechnął się szeroko i w jego głowie pojawiła się 
piłka. Miał już wolne ręce, więc mógł zagrać z innymi. 
Pobiegł dalej. 

Planeta ma swoje własne słońce, wokół którego krąży. Jest 
trochę podobne do naszego – świeci mocno i ciepło. 
Chowa się tak samo za horyzontem, gdy nadchodzi noc. 
Kiedy krainę Przezroczystych zaczyna spowijać zmrok, 
wiemy, że na nas czas. Możemy zamknąć oczy swojej 
wyobraźni i otworzyć te, które patrzą na to, co w naszym 
własnym świecie. Jednak zanim wrócimy do własnych 
spraw, Przezroczysty daje nam na pożegnanie jedną, ważną 
radę: 

–  Każdy może zmieniać swoje myśli. I każdy widzi je od 
środka. Ty również. 


	Spacer po planecie

