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Wstęp
Uczucia są zjawiskiem naturalnym. Wszyscy odczuwamy emocje. Uczucia są dobre, normalne i
pożyteczne .Mówią nam o naszych potrzebach, dają energię do działania. Pomagają wycofać się
kiedy jest to słuszne. Umiejętność rozpoznawania i nazywanie uczuć to inteligencja emocjonalna.
Obserwacja życia codziennego młodzieży wskazuje na potrzebę edukacji emocjonalnej. Jest to
szansa na umniejszenie konfliktów, znajdujących wyraz w zachowaniu w rożnych sytuacjach.
1. Cele ogólne programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozwijanie umiejętności nazywania własnych emocji
Rozwijanie umiejętności poszukiwania przyczyn i skutków własnych uczuć.
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami.
Rozwijanie umiejętności akceptowania wszystkich swoich uczuć.
Ćwiczenie rozpoznawania emocji u innych.
Pobudzenie do refleksji na temat wpływu uczuć na nasze życie
Zachęcenie do czytania czasopism jako źródła wiedzy o emocjach
2. Założenia programu.

1.Odbiorca – młodzież 15-16 lat
2.Grupa 10-12 osób
2.Cykl obejmuje 6 spotkań
3.Czas trwania: pięć spotkań po 60 minut
4.Częstotliwość spotkań – jeden raz w tygodniu
5.Miejsce spotkań – biblioteka
3. Struktura zajęć
1
2
3
4

.Część wstępna ( zabawy integracyjne i twórcze )
.Część właściwa ( przepracowanie problemu metodami aktywnymi)
.Podsumowanie
.Ewaluacja

Program obejmuje sześć spotkań:
1.Jak poradzić sobie z własnym strachem ?
2.Co zrobić ze swoim wstydem ?
3.Jak poradzić sobie ze złością ?
4.Jak pozbyć się zazdrości ?
5.Kiedy możemy utracić poczucie dumy ?
6.Co zrobić ze swoim smutkiem ?

4. Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szkolny słownik wyrazów bliskoznacznych, Wyd. Zielona Sowa, 2006
Silberg Jacke, Gry i zabawy z dziećmi,Poznań, Wyd. Media Rodzina, 2007
Goleman Daniel Inteligencja emocjonalna, 2005
Nowak Ewa., Victor Gimnazjalista 2005, 2007, 2008, 2010
Hubner Franz; Antystresol, Wrocław, Wyd.. Semen, 2007
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Scenariusz Nr 1
Temat: Jak poradzić sobie z własnym strachem ?
Cele: uświadomienie uczestnikom konieczności szukania sposobów na pokonywanie
strachu
uwrażliwienie na uczucia i przeżycia innych – empatia
zachęcenie do korzystania z czasopism
Uczestnicy: grupa młodzieży 15-16 lat; 10 osób
Czas trwania: 60 minut
Warunki: czytelnia, stoły, krzesła
Metody i techniki: słoneczko, mapa myśli, głośne czytanie, pisanie zakończenia do
opowiadania, rysowanie
Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna
Środki i materiały: arkusz papieru z wypisanym kontraktem ( kodeksem), arkusz
papieru z narysowaną linią strachu i ilustracją do tekstu, tekst literacki, długopisy,
markery, taśma klejąca, klej, koperty

Literatura: E. Nowak, Cudów nie ma; w: Victor Gimnazjalista; nr 10/2010; s. 10-11
Część wstępna – integracja
1.Zabawa słowna w dokańczanie zdań: Mam na imię....
Lubię.....Czuję się dzisiaj........
2.Zabawa w reklamę. Uczestnicy losują karteczki z nazwami produktów, dwójkami
przygotowują reklamę np. pralka, podręcznik do matematyki, mydło w płynie
3.Zapoznanie uczestników z Naszym Kodeksem, którego zasady spisane na arkuszu
szarego papieru rozkładamy na podłodze. Uczestnicy mogą dopisać swoje
propozycje.
Następnie wszyscy obrysowują swoje dłonie i wpisują w nich swoje imiona.

Nasz Kodeks
1.Obowiązkiem każdego jest pomagać innym.
2.Każdy ma prawo prosić innych o pomoc.
3.Każdy umie COŚ, nikt nie umie wszystkiego.
4.Zasada STOP – jeśli ktoś nie chce uczestniczyć w ćwiczeniu lub odpowiadać mówi
stop ( można jeden raz ją wykorzystać )
Część właściwa – wprowadzenie w problem
1..Technika słoneczko do wyrazu strach. Odczytujemy głośno propozycje.
2.Burza mózgów – Jakie mogą być przyczyny strachu ? - pomysły spisujemy na arkuszu
szarego papieru, odczytujemy głośno, aby uświadomić sobie, które przyczyny nas dotyczą,
a które są nam obce.
3.Czytanie tekstu literackiego E. Nowak pt. „Cudów nie ma”

Przepracowanie problemu zawartego w tekście metodami aktywnymi
1. Pisanie zakończenia do opowiadania – praca w dwóch grupach. Uczestnicy
otrzymują pierwsze zdanie do opowiadania w kopertach.
2. Przykładowa wersja : Michał postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i się
nie dać. Przeciwstawia się Sulińskiemu, staje się agresywny.....
3. Odczytanie zakończeń do opowiadania.
4. Jak rozwiązać problem Michała bez przemocy ? - zadanie dla całej grupy.

Spisujemy listę „sposobów” na „gnębicieli ze szkolnego boiska”
5. Mapa myśli - Jak Michał może pokonać barierę strachu ?
Pomysły spisujemy na szarym papierze, na którym wcześniej malujemy linię
strachu oraz dowolną scenkę z udziałem Michała – bohatera opowiadania.
6. Malowanie własnego strachu – wystawka prac.
7. Projektowanie przez uczestników „ulotki do leku na strach po nazwą
ANTYSTRACHOL”- praca w dwóch grupach. Prowadzący podaje substancje
czynne: spokój wewnętrzny, opanowanie, rozluźnienie.
7. Wypisanie sobie recepty na strach – praca indywidualna.
9. Ewaluacja „ Najfajniejsze na zajęciach było.......”

Ewa Nowak
Cudów nie ma

Michał poczuł, że ktoś szturchnął go w plecy, ale nie zareagował. Bezpieczniej było nie reagować.
Bezpieczniej było udawać, że w ogóle nic się nie dzieje, ale czasem i to nie pomagało. Teraz nie pomogło.
Młocie!

Głos Sulińskiego Michał rozpoznałby zawsze i wszędzie. Może ktoś go zawoła, może mu się odechce, może
zdarzy się cud... Cuda, jeśli nawet gdzieś się zdarzyły, to nie w gimnazjum Michała. Tu można było liczyć
tylko na prawo pięści.
Młocie, jak cię wołam, to masz przyjść. Co za niesubordynacja?

Suliński lubił używać mądrych słów. Zgięty wpół, z wykręconą ręką, Michał nigdy nie myślał o tym, że
Suliński jest inteligentny. O różnych rzeczach myślał, ale nigdy o inteligencji prześladowcy.
Ile masz?
Dychę – Poinformował Michał licząc dębowe klepki na podłodze, bo jego twarz była bardzo nisko.
Co tak klęczysz? Dawaj, bo mi się pić chce.

Michał nawet nie poczuł, że Suliński już go nie trzyma. Dopiero po chwili dotarło do niego, że teraz sam z
własnej woli klęczy na podłodze.
On chyba to lubi.

Suliński splunął gdzieś koło siebie i rozejrzał się, ile osób widziało jego tryumf. Nie bał się świadków. Ten
mazgaj nikomu się przecież nie poskarży. O to akurat Suliński był spokojny.
Michał wyciągnął z kieszeni banknot. Ukradł go rano z portmonetki mamy, gdy poszła do łazienki dosuszyć
włosy. Ukradł go tylko po to, żeby teraz go oddać. Nawet nie chciał myśleć o tym, że nic by nie miał przy
sobie. Już dwa razy nie miał i wolał tego nie powtarzać. Jak zawszę, gdy było już po akcji, usiadł na
podłodze. Wiedział, że jest żenujący, ale sam przed sobą udawał, ze nic się nie stało. Po prostu usiadł na
podłodze i sięgnął po teczkę, na której był wielki placek śliny.

Nie zdawał sobie sprawy z tego, że ramieniem opiera się o ścianę, że na kilometr widać, że jest przegranym,
zaszczutym, słabym facetem. Tak bardzo chciał udawać, że nic się nie stało, że nie wiedział nawet jak teraz
wygląda.
Kiedyś, dawno temu, w życiu, gdzie nie było Sulińskiego, Michał nawet nieźle się uczył. Pisał prace,
odpowiadał, zgłaszał się na lekcjach. To wszystko minęło. Dziś nie widział sensu ani w nauce, ani w niczym
innym.
Michał nie miał przyjaciół. Nigdzie po szkole nie wychodził, więc miał sporo czasu i przez cały ten czas
myślał. Dobrze wiedział, że koledzy z klasy się go boją. Boją się żeby się czasem nie zarazić słabością, tym
czymś, co tak przyciągało Sulińskiego. Nie dziwił się nikomu. Gdyby miał wybór, też by się sam ze sobą nie
zadawał. Pogardzał sobą i najchętniej miałby sam ze sobą jak najmniej wspólnego.
Suliński natomiast miał przyjaciół. Niewielu, ale za to wiernych. Michał bał się ich, ale żaden nigdy go nie
zaatakował bez przywódcy. To on był energią...
Michał zerknął przez okno na korytarzu. O, świetnie. Suliński kręci się po boisku. Gra kiepsko, ale nikt o tym
nie wie, bo wszyscy mu podają piłkę i może się wykazać.
Michał miał swój system wychodzenia ze szkoły. Sztuczka polegała na takim manewrowaniu, że żeby nigdy
nie znaleźć się z Sulińskim w szatni w tym samym czasie. Teraz poszło gładko, ale Michał i tak szedł z
jednym ramieniem przy ścianie, skulony, ze wzrokiem wbitym w dębowe deski.
Michałku!

Michał poznał głos historyczki. Ostatnio miała z nimi warsztaty „ Stop przemocy”. Bardzo śmieszne warsztaty.
Brylował na nich... Suliński.
Michał!

Zaczekaj.
Przecież nie zacznie uciekać przed nauczycielką. Zresztą co ona może mu zrobić? Najwyżej sobie pogada.
Gadanie to pestka.
Michałku, chciałabym z tobą porozmawiać... Zapraszam do pokoju nauczycielskiego. Nie podoba mi się to,

jak pozwalasz się traktować...

Michał uśmiechnął się w duchu „ Czy ty, kobieto, myślisz, że mi się to podoba?”. Ale oczywiście nic nie
powiedział. Nigdy nic nie mówił.
Zrobić ci herbatę?

Rozległo się pukanie.
Witaj, Rafale.

Do pokoju wszedł Suliński.
Michał skulił się jeszcze bardziej. Obecność historyczki tylko pogarszał sprawę, bo teraz Michał był
donosicielem, a tego mu Rafał nie daruje, bo nie znosi donosicielstwa. Cała szkoła o tym wie.
Chłopcy, nie podoba mi się to, co się między wami dzieje.

Chcę o tym z wami porozmawiać.
Ja wiem... Przepraszam... Ja myślałem, że tylko żartujemy... Wybacz mi, Michał...

Suliński wyciągnął dłoń.

„I ona to kupiła! O, jaka zadowolona, że tak pięknie rozwiązała konflikt”.
Gdy tylko wyszli z pokoju, Suliński syknął:
Ty kupo łajna, myślisz, że ona ci pomoże? Jutro zeżresz moje skarpetki. Już zacznij się bać, gnido. Strzelił

Michałowi w nos.
Zabolało, ale to dobrze, bo Michał się ocknął.

„I co ja mam teraz zrobić? Co mam zrobić?!”- Rozmyślał, masując nos.

Scenariusz Nr 2
Temat: Co zrobić ze swoim wstydem ?
Cele:szukanie sposobów radzenia sobie ze wstydem
Uczestnicy: grupa młodzieży 15-16 lat; 10 osób
Czas trwania: 60 minut
Warunki: czytelnia, stoły, krzesła
Metody i techniki: słoneczko, burza mózgów, mapa myśli, drama, głośne czytanie
Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna
Środki i materiały: papier szary, flamastry
Literatura: E. Nowak, Iść czy nie iść; w: Victor Gimnazjalista, nr /2010
Część wstępna – integracja
1. Uczestnicy wspólnie z prowadzącym siadają w kręgu i kończą
zaproponowane zdania .
Czuję się dzisiaj …............
Tęsknię za.........................
Chciałabym być teraz …....................
2. Zabawy ruchowe
▪ Prowadzący podaje słowo „ biblioteka”. Uczestnicy w kolejności mówią
skojarzenia do wyrazu na kolejną literę ze słowa biblioteka.
▪ Zabawa w Rodzinę Krzykaczy i Rodzinę Cichych – mama Cicha woła swoje
dzieci na obiad : szeptem, porusza się bezszelestnie a mama Krzykacz woła:
krzycząc, reszta rodziny biega, śpiewa itd. - praca w grupach
2. Przypomnienie zasad zawartych w Kontrakcie.

Część właściwa – wprowadzenie w problem

1. Technika słoneczko – wstyd
2. Prezentacja tekstu literackiego : E. Nowak „ Iść czy nie iść ? „

Przepracowanie problemu zawartego w tekście metodami aktywnymi
1. Prowadzący prosi aby uczestnicy na kartce napisali słowo WSTYD, czyta
przykładowe sytuacje, a uczestnicy podnoszą kartki do góry , jeśli poczuliby wstyd w
danej sytuacji:






gdy znalazłem się w grupie nieznanych mi ludzi
gdy nie idę do kina, bo nie mam pieniędzy
gdy zgubiłam się w holu dworca
gdy rozlałam herbatę na pierwszej randce
gdy zdeklarowałam znajomość języka obcego a zagadnięta nie zrozumiałam
pierwszego zdania itd.
 gdy muszę ukrywać przed znajomymi dziwne zachowania moich rodziców
2. Wspólna analiza tekstu literackiego E. Nowak. Przykładowe pytania do tekstu:
Na czym polegał problem Karola ?
Dlaczego oczekiwania rodziców wobec syna wpływały na niego destrukcyjnie?
Dlaczego Karol miał ograniczoną możliwość podejmowania decyzji ?
3. Uczestnicy w parach opowiadają sobie kiedy wstyd im przeszkadza ?
Spisujemy wspólną listę „ Wstyd przeszkadza”
4. Co Karol powinien zrobić w swojej sytuacji ? Na szarym papierze zapisujemy
wszystkie pomysły uczestników na poradzenie sobie ze wstydem.

5. Wyśmiewanie wstydu jako sposób na radzenie sobie z nim – wolne wypowiedzi dla
chętnych
6. Podsumowanie: Warto umieć poradzić sobie ze wstydem i zaakceptować go, aby nie
wywołał strachu, agresji smutku, wycofywania się i zamykania w sobie.
Jednym ze sposobów jest akceptacja i mówienie o nim. Innym sposobem jest
żartowanie jako naturalny sposób odreagowywania.
Ewaluacja polega na dokończeniu zdania . Dzisiejsze zajęcia były dla mnie w skali
Załącznik
Ewa Nowak
Iść czy nie iść?
Z każdej sytuacji jest zawsze kilka wyjść. Zanim o czymkolwiek zdecydujesz, warto rozważyć je
wszystkie.

Karol jak zawsze wpadł do szatni, burknął kumplom „cześć” i pognał na pierwsze piętro. Wpadł do
pustej łazienki, wyjął komórkę i... oczywiście była już wiadomość od taty.
„Czy wszystko w porządku?”
Karol zazgrzytał zębami. Widział się z ojcem czterdzieści minut temu, razem jedli śniadanie. Co
niby mogło się stać przez czterdzieści minut? Wcisnął „odpisz”. „Tak jestem w szkole”.
Wysłał wiadomość i usłyszał dzwonek na lekcję. Przed lekcjami kumple już obgadali wszystkie
sprawy i teraz nikt mu nie będzie chciał powtórzyć, o czym gadali, i jak zawsze on jeden nie będzie
w temacie.
cholerne życie- mruknął sam do siebie i poczłapał na matmę. Gdy wchodził do klasy,
usłyszał, jak Piotrek mówi do Dominika:
...i teraz sam rozumiesz. Przy takim podejściu jestem ugotowany na maksa...
Co jest? -zapytał, ale tak jak się spodziewał, chłopcy już omówili temat i Piotrek tylko
mruknął:
E, nic. Nie chce mi się już o tym gadać. Karol westchnął i chociaż była dopiero ósma dwie,
zrobiło mu się żal siebie samego. Jego starzy mieli chorobliwą obsesję na punkcie bezpieczeństwa.
Musieli na każdym kroku wiedzieć, gdzie jest, co robi, czy bezpiecznie doszedł do szkoły, czy już
wrócił do domu. Musiał meldować się za każdym razem, gdy gdzieś wchodził lub skądś wychodził.
Wysyłał im po dziesięć wiadomości dziennie i zawsze myślał z sarkazmem, że jakoś na wszystko
im szkoda pieniędzy, tylko nie na to. Jednak najgorszym problemem było to, żeby nikt się o tym nie
dowiedział. Karol nauczył się wielu przydatnych manewrów, które miały uśpić czujność jego
otoczenia i zapobiec katastrofie. Często bawił się komórką, wychodził do łazienki, odchodził kilka
kroków i udawał, że z kimś rozmawia, mówi „ile oni tego spamu przysyłają” i błyskawicznie stukał
tekst do rodziców, udawał, że czegoś szuka w plecaku albo że słucha muzyki. Wiedział co by się
stało, gdyby ktoś z jego klasy dowiedział się, że jego rodzice traktują go jak przedszkolaka. Nawet
nie chciał sobie wyobrażać, co by na ten temat powiedział Piotrek, o Dominiku nawet nie
wspominając. Ponieważ to była środa, miał sześć lekcji. Dwie ostatnie to polski, ale polonistka
miała chore dziecko i byli zwolnieni. Oczywiście cała klasa dała entuzjastyczny wyraz swojej
radości. Karol klaskał i tupał razem ze wszystkimi. W końcu dwie godziny nieoczekiwanej
wolności to jest coś.
Wtedy podeszła do niego Magda:
Hejka, któryś z was wie, jak zainstalować Skype? Raz dopuściłam mamę do mojego kompa
i tak mi namieszała, że kompletnie sobie nie radzę.
Poproś Karola- powiedział Dominik. -On jest najlepszy w te klocki.
Magda poszukała wzrokiem Karola. Stał kolo niej. Uśmiechnęła się do niego, potem zgięła dłonie i
zrobiła proszącą minę.
Nie masz teraz nic do roboty? -zapytała.
Nic – odparł Karol zgodnie z prawdą.
To super. Pomożesz mi? Chodź do mnie, bo nie mogę niczego...- Magda od razu zaczęła
tłumaczyć, dlaczego to dla niej takie ważne.
To była całkiem normalna sytuacja. Puszczają ich dwie godziny wcześniej, ma więc czas.
Umie to zrobić. Instalacja programu to dla niego pestka. Wszystko jest w najlepszym porządku. Z
jednym małym wyjątkiem: teraz powinien wyjąć telefon i zadzwonić do ojca z pytaniem, czy może
iść do Magdy. A tego właśnie zrobić nie mógł.. Jak by to wyglądało? Zrobiłby z siebie ostatniego
głupka. Przecież wszyscy padliby ze śmiechu. Do końca szkoły by mu tego nie zapomnieli. Ale z
drugiej strony... jeśli jakimś cudem ojciec się dowie, może nie dostanie zawału, ale gadania będzie
przez cały tydzień albo nawet przez rok.
Lecimy? - Magda zarzuciła torbę i zaczęła niecierpliwie kręcić się w miejscu.
Karol jęknął w duchu: „I co ja mam teraz zrobić?”.

Scenariusz Nr 3
Temat: Jak poradzić sobie ze złością?
Cele: uświadomienie uczestnikom potrzeby radzenia sobie ze złością
ukazanie sposobów pokonywania złości
Uczestnicy: młodzież od 15-16 lat; 10-12 osób
Czas trwania: 60 minut
Warunki: czytelnia, stoły, krzesła
Metody i techniki: odpowiedzi na pytania do tekstu, burza mózgów, tworzenie definicji
Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna
Środki i materiały: tekst literacki, szary papier, flamastry, ilustracje z czasopism, Psychotest;w:
VictorGimnazjalista 19/2005 s. 9 ( ze zmianami własnymi )
Literatura: E. Nowak; Nienawiść do belfra; w: VictorGimnazjalista 19/2005; s. 18-19
Część wstępna – integracyjna

3. Zabawy integracyjne i twórcze.
◦ „Halo, kto mówi?”- zabawa w rozmowę telefoniczną. Uczestnicy zamiast wybierania
numerów wybierają imiona rozmówców w/g rytmu sylab na klawiaturze telefonu
(wewnętrzna powierzchnia dłoni ). Dzwonimy, aby poplotkować – praca w dwójkach
3. Zabawa w przeobrażanie przedmiotów. Prowadzący wymienia przedmioty,
które np. książę przywiózł z podróży a uczestnicy wymyślają do czego może służyć np.
poduszka ( kapelusz, książka, piłka itd.) – praca w grupach
4. Przypomnienie zasad kontraktu

Część właściwa - wprowadzenie w problem.
1.Podział uczestników na dwie grupy.
A. Tworzenie definicji do wyrazu złość – zadanie dla grupy pierwszej.Odczytanie
definicji na forum.
B. Tworzenie definicji do wyrazu nienawiść – zadanie dla grupy drugiej.Odczytanie

definicji na forum.
2. Uczestnicy na arkuszu szarego papieru spisują listę przyczyn i skutków złości – praca
w dwóch grupach. Odczytanie głośne oraz uzupełnienie listy przez prowadzącego.

Przepracowanie problemu zawartego w tekscie metodami aktywnymi.
1.Czytanie tekstu E. Nowak pt. „Nienawiść do belfra”
2. Odpowiedzi na pytania do tekstu zadawane przez prowadzącego. Przykładowe pytania:
A.Jak zachowywały się bohaterki opowiadania na lekcjach matematyki?
B. Jak Iza i Paulina wyrażały swoją złość w stosunku do nauczycielki?
C. Czego życzyły nauczycielce?
3. Co powinny zrobić dziewczyny, aby poradzic sobie ze złością ? Prowadzący może
zasugerować grupie, że najzdrowszy jest otwarty sposób, czyli uświadomienie sobie uczucia
złości a następnie poszukanie przyczyn.Może też postawić warunek, że sposób nie może
opierać się na cudzej krzywdzie.
Przedstawicielka(l) grupy spisuje na tablicy wszystkie pomysly uczestników – burza
mózgów
4. Pisanie zakończenia do opowiadania E. Nowak, w którym bohaterki zaangażują się, aby
pomóc w wypadku wspólnie z nauczycielką. Odczytanie na forum.
6.Psychotest. Czy umiesz sobie radzić ze złością? Każdy uczestnik otrzymuje swój tekst i
rozwiązanie testu – praca indywidualna.
7. Wspólne omówienie wyników testu. Chętne osoby mogą wypowiadać się na temat swojej
umiejętności radzenia sobie ze złością, jaką wykazał test. Prowadzący w podsumowaniu
testu winien zwrócić uwagę na wartość pracy nad sobą, aby zachęcić osoby do pokonywania
negatywnej emocji jaką jest złość.
8.Podsumowanie: Podczas radzenia sobie ze złością uważajmy , aby nie krzywdzić drugiej
osoby. Uważam, że najlepszy jest otwarty sposób czyli uświadomienie sobie złości i
odpowiedzialności za to uczucie.
9. Ewaluacja. Dzisiejsze spotkanie było.......

Załącznik 1. (scen. 3)
Ewa Nowak

Nienawiść do belfra
Pierwsza lekcja. Za oknem szaro i mokro. W klasie niewesoła atmosfera. Tylko Paulina z
wypiekami na twarzy rysuje nową nauczycielkę matematyki jako wstrętną, grubą babą w chustce i z
wąsami. Właśnie miała zamiar zrobić jeszcze jakiś superzlośliwy podpis i posłać kartkę po klasie,
gdy usłyszała nad sobą dziwnie spokojny głos.
To chyba ja, prawda? Poznaję po butach.
Paulina zamarła. Szybko zakryła kartkę rozcapierzonymi dłońmi.
Nie podniosła wzroku na nauczycielkę.
Rozumiem, że to ma być zemsta za jedynkę z klasówki, tak?
Paulina milczała.
Nie mam ci tego za złe. Złość często podpowiada takie zachowania, ale ja radziłabym ci raczej po
prostu zacząć się uczyć. Za takie rysunki piątki ci nie postawię, a jaki dobrze odrobisz pracę
domową to na pewno ją sprawdzę.
To co, umowa stoi ?
Paulina nadal milczała. Jedyna na co się zdobyła to podarcie kartki na strzępki. Czerwona ze
wstydu, usiłowała nie dać po sobie poznać, że gotuje się ze złości.
Matematyczka natomiast spokojnie chodziła po klasie i rozdawała sprawdziany.
Izabela Bielska ?Niestety, jedynka. bardzo mi przykro, że wolisz wysyłać smsy, zamiast uważać,a ta
klasówka to , że powinnaś wziąć się do nauki.
Jak masz zamiar napisać test na koniec roku?
-Normalnie- burknęła Iza. Nasza poprzednia nauczycielka jakoś umiała mnie nauczyć – dodała
żałując jednocześnie, że się odezwała. Wiedziała, że na lekcjach nie uważa a w domu nic nie robi
.Ale słów nie mogła już cofnąć.
-Rozumiem. , No cóż, skoro chcesz być ze mną na wojennej ścieżce, to trudno.
Zapraszam do tablicy. Na przerwie Paulina i Iza zaraz wpadły na siebie i zeszły razem do szatni.
-Co za babsko! - zaczęła Iza
-Strasznie wredna. Co ona sobie wyobraża, że może nas tak traktować?
-Wcale nie jest taka zła – ktoś próbował oponować.
-Właśnie i zdecydowanie lepiej tłumaczy – dodał ktoś obok
-Co za kujonki – szepnęła Iza
-I lizuski.....Wpadniesz do mnie po lekcjach?
Same nie wiedziały jak, do tego doszło....
Niewinnie naśmiewały się z nowej matematyczki, udawały, jak mówi, naigrywały się z jej gestów.
Nic szczególnego. Potem zaczęły rozmawiać o tym, jak ten Tomek jednak przez wakacje się
zmienił. Do tematu matematyczki nie wróciły. Następnego dnia nauczycielka postawiła Paulinie
jedynkę za brak pracy domowej, Izie natomiast zabrała telefon, który w ciągu jednej lekcji
zadzwonił trzy razy. Po prostu bez słowa wyjęła go Izie z ręki i wsadziła do swojej torebki. Do
końca dnia miały popsuty humor. Stały na wszystkich przerwach tylko we dwie i na wyścigi
wymyślały co też powinno spotkać taką podłą babę( powinien ją przejechać pociąg albo uderzyć w
nią piorun kulisty lub powinna zostać rozszarpana przez stado nieszczepionych psów ).
Właśnie wychodziły ze szkoły, gdy kilka metrów przed sobą zobaczyły matematyczkę. Szła
objuczona zakupami. Po chwili na ich oczach rozegrała się scena: mała, najwyżej dwuletnia
dziewczynka pędziła na trójkątnym rowerku dokładnie w stronę jezdni. Daleko za nią było widać
matkę lub nianię, która ze śmiertelnym przerażeniem na twarzy coś wrzeszczała, usiłując dogonić
dziecko. Dziewczynka raz po raz oglądała się i myśląc, że bawią się w berka jechała coraz szybciej.
Właśnie zapaliło się dla pieszych czerwone światło. Matematyczka też to zobaczyła. Bez namysłu
rzuciła torby z zakupami i pobiegła w stronę dziewczynki. Złapała ją, aż rower zazgrzytał o
chodnik.
-Ty, patrz! Torebka !- Iza szturchnęła Paulinę
-O kurczę, ale okazja.

-No i nikt nie widzi – Dziewczynie aż zapaliły się ogniki w oczach.
-Bierzemy. Tylko szybko – zdecydowała Paulina.
-No to już
Dziewczyny rozejrzały się, aby się upewnić, czy nikt ich nie obserwuje. Iza schyliła się po torbę
nauczycielki..

Załącznik 2 (scen. 3)
Czy umiesz radzić sobie ze złością?
1. Czy są ludzie, którzy nigdy nie odczuwają negatywnych emocji?
a)Na pewno nie
b)Do tego trzeba w życiu dążyć
c)Tak, to wielcy szczęściarze
2.Czy masz prawo się złościć ?
a)Oczywiście!
b)Czasem to nawet zdrowe
c)Mam, ale ode mnie zależy , z tego prawa czy skorzystam
3.Dokończ zdanie:
Negatywne emocje...
a)...dotyczą wszystkich
b) .... trzeba zawsze najpierw oswoić
c)....nigdy nie będą mną rządzić
4.Czy złość to uczucie do którego otwarcie byś się przyznał?
a)Oczywiście, bez oporów
b)Zdecydowanie nie
c)Na szczęście nie muszę
5.Jaki jesteś?
a)Dziwny, jak wszyscy
b)Normalny, jak wszyscy
c)Nie wiem
6.Gdybyś mógł dać sobie jedną rzecz, byłaby to :
a)Władza nad ludźmi
b)Zawsze wiedzieć czego chcę
c)Trwała umiejętność cieszenia się każdą chwilą
7.Jeśli ktoś nienawidzi Ciebie, to jest:
a) kretynem
b)Staram się być raczej lubianym
c)Nieszczęśliwy
8.Jak często zastanawiasz się, jak ciebie odbierają inni ludzie?
a)Nie obchodzi mnie to
b)Chyba za często
c)Nie wiem
9.Dlaczego niektórzy ludzie maja lepsze, szczęśliwsze ,weselsze życie niż inni?
a)Mają po prostu fart , tacy się urodzili
b)Nie boją się ciężko no to pracować
c)Zdecydowali, ze ich życie po prostu będzie szczęśliwe
10.Czy ludzie często cię denerwują?
a)Bardzo często

b)Zbyt często
c)Ludzie nie mogą mnie zdenerwować
11.Czy zgadzasz się ze zdaniem : „Nienawiść to taki sam nawyk jak mycie zębów”?
a)Bzdura, nie zgadzam się
b)Chyba tak
c)To bardzo smutne, ale prawdziwe
KTÓRYCH ODPOWIEDZI MASZ NAJWIĘCEJ?
Najwięcej odpowiedzi A
Kompletnie nie radzisz sobie ze swoimi negatywnymi emocjami. Nie dajesz sobie do nich prawa,
wstydzisz się ich, ale jednocześnie w skrytości ducha pieczołowicie pielęgnujesz. Masz refleksje
tylko na temat ludzi wokół Ciebie , których chętnie i z nawyku nienawidzisz .Twoje życie jest
smutne i nie daje Ci satysfakcji , ponieważ uzależniłeś się od odczuwania nienawiści. Teraz jesteś
wściekły, że to czytasz. Zmień się i nie zatruwaj sam swojego życia. Każdy nawyk można
wykorzenić. Musisz pożegnać się z przyzwyczajeniem do nienawiści.
Najwięcej odpowiedzi B
Masz sporą wiedzę teoretyczną na temat nienawiści. Chcesz być świadomym , oczytanym
człowiekiem. Starasz się wyrażać to , czego się dowiedziałeś, ale... wychodzi ci to tylko czasami.
Nie chce ci się podjąć solidnej pracy nad jednoznacznym uwolnieniem się od nienawiści. Miotasz
się między przyznawaniem sobie prawa do negatywnych emocji , a obsesją bycia wolnym od nich.
Czas zrobić decydujący krok i postanowić, że twoje życie będzie po prostu wolne od nienawiści.
Masz w sobie siłę, żeby to zrobić, więc do pracy!
Najwięcej odpowiedzi C
Jesteś szczęśliwym człowiekiem! To niesamowite spotkać kogoś spełnionego , zadowolonego i
pozbawionego nawet słabej nuty frustracji . Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś szczerze i
zgodnie z prawdą , udało ci się być prawdziwym szczęściarzem , który już jako nastolatek wie , że
wszystko, absolutnie wszystko dzieje się tylko w twojej głowie . Ty decydujesz, czy każda sytuacja
da ci radość, czy tez stanie się początkiem twoich nowych , złych nastrojów . Zawsze i wszędzie ty
decydujesz, czy się zdenerwujesz czy roześmiejesz . Fajnie , że są tacy młodzi ludzie jak ty . Tak
trzymać!

Scenariusz Nr 4
Temat: Jak pozbyć się zazdrości ?
Cele: poszukiwanie sposobów opanowania zazdrości
Uczestnicy: młodzież w wieku 15-16 lat; 10 osób
Czas trwania: 60 minut
Warunki: czytelnia, stoły, krzesła
Metody i techniki: słoneczko, kolorowanie obrazków, burza mózgów, głośne czytanie, mapa myśli, budowanie rozsypanki tekstu, rysowanie
Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna
Środki i materiały: papier pakowy, kredki, rysunki do kolorowania, tekst literacki,
flamastry, ksero ramki do autoportretu
Literatura: E. Nowak, Ona jest lepsza?; VictorGimnazjalista Nr. 2/2011; s. 12 -13

Część wstępna – integracyjna
Zabawy integracyjne i twórcze
Czuję się dzisiaj.....
Chciałabym być teraz........
Wymyślanie humorystycznych powitań ( innych niż tradycyjne ) np. dotykanie się ramionami ze słowami „ moje śniadanie było okrągłe” - praca w parach
1.

Uczestnicy zostają podzieleni na dwie grupy ( dworzanie i poddani ), siadają naprzeciwko
siebie i zapamiętują swój wygląd. Jedna grupa wychodzi z sali a pozostali zmieniają coś w swoim
wyglądzie. Uczestnicy spoza sali wracają i wymieniają zauważone zmiany. Następnie z sali wychodzi druga grupa.

Część właściwa – wprowadzenie w problem
1.

Technika słoneczko do wyrazu zazdrość

2.
Uczestnicy otrzymują obrazki z kilkoma scenkami. Zadanie polega na pokolorowaniu na
czerwono postaci, które czują złość, na niebiesko tych, które smutek a na fioletowo jedno i drugie.
3.
Burza mózgów - na papierze pakowym uczestnicy zapisują przyczyny zazdrości, które wynikają z pokolorowanych rysunków. Do zapisywania pomysłów wybieramy sekretarzy grup. Głośno

odczytujemy pomysły.
4.

Czytanie tekstu E. Nowak, Ona jest lepsza?

Przepracowanie problemu metodami aktywnymi.
1.Mapa myśli – Co czuje Iza ? - zadanie dla grupy pierwszej
Co mogłaby zrobic Iza, aby poprawic swoje samopoczucie? - zadanie dla grupy drugiej
2.Rozdanie rozsypanki tekstu na temat zazdrości w kopertach – praca w dwóch grupach:
Im bardziej lubisz siebie, tym mniej jest sytuacji przyprawiających cię o zazdrość.
Kto dobrze wie,że jest ważny nie musi mieć wielkich osiągnięć.” Jesteś pępkiem świata”, tylko, że
wszyscy inni też są pępkami świata.
3. Wspólne spisanie listy sposobów radzenia sobie z zazdrością np. umacnianie własnej wartości,
realizowanie wlasnych marzeń, dbanie o samorozwój, rozwijanie zainteresowań.

4.Podsumowanie: zazdrość ukazuje nam nasze potrzeby i pragnienia, dlatego również ma sens.
6..Ewaluacja: Na zajęciach najfajniejsze było......................

Scenariusz Nr 5
Temat: Kiedy możemy utracić poczucie dumy?
Cele: uczestnicy uczą się dbać o poczucie godności osobistej i szacunku do siebie
Uczestnicy: młodzież 15-16 lat; 10 osób
Czas trwania: 60 minut
Warunki: czytelnia, stoły, krzesła
Metody i techniki: słoneczko, układanie dialogu, kolorowanie mandali,mapa
mózgów

myśli,burza

Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna
Środki i materiały: tekst literacki, mandale, papier pakowy, flamastry
Literatura: E. Nowak, Zakochany kumpel, w: VictorGimnazjalista Nr 21/2007
Część wstępna – integracyjna
1. Zabawy integracyjne i twórcze





Dokończenie zdania: Przemierzyłam dzisiaj.........km, aby tu dotrzeć i być razem z
wami.
Zabawa językowa „ O tym muszę natychmiast opowiedzieć”.Wymyślamy krótki epizod
np. Dziecko wpadło do garnka z mlekiem, potrafiło pływać i wypłynęło na wierzch z
kożuchem. Jeden z uczestników rozpoczyna rundkę i dzwoni do przyjaciele, aby mu o
tym opowiedzieć. Ledwo odkłada słuchawkę dzwoni do następnej osoby i.....Można
głośno opowiedzieć historię na końcu zabawy.
Zabawa językowa w telewizor. Prowadzący wyznacza powierzchnię na telewizor,
stawia tam krzesło dla osoby przekazującej informacje. Z przodu rozłożona jest czarna
chusta, która służy jako ekran ( opuszczana przez dwie osoby przed
programem).Tematem wiadomości może być prognoza pogody.

2. Przypomnienie zasad Kontraktu.
Część właściwa – wprowadzenie w problem.
1. Tworzenie definicji do wyrazu duma – praca w grupach. Odczytanie definicji na forum.
2. Czytanie tekstu E. Nowak pt. „ Zakochany kumpel”
3. Odpowiedzi na pytania do tekstu E. Nowak pt. " Zakochany kumpel". Przykladowe pytania:
Co czuła Baśka do Damiana?

Jak postrzegał Damiana Łukasz?
Jak zachowywał się Damian wobec Baśki?
4. Przyczyny i skutki zachowania Damiana - praca w dwóch grupach.
5. Sposoby radzenia sobie z utratą dumy osobistej – mapa myśli.
6. Kolorowanie mandali.
7. Podsumowanie: Należy zadbać o swoją dumę osobistą, tak aby nie stracić szacunku do siebie.
Dobrze jest pamętać, że nie można dumy mylić z poczuciem wyższości, która burzy
przyjazń i nie tylko.
8. Ewaluacja
Na zajęciach podobało mi się...............
Załacznik
Ewa Nowak
Zakochany kumpel
Łukasz z Damianem przyjaźnili się od dawna. Ostatnio Damian totalnie zwariował
na punkcie Baśki. Problem w tym, ze Baśka....
Basia szła właśnie korytarzem i trzymała pod ramię z jednej strony jakiegoś pierwszaka, z drugiej
Bogdana. Pierwszak wyraźnie był zachwycony, natomiast Bogdan strzelał oczami wokół
siebie,żeby czasem jego Olka go nie zobaczyła...
Taka była właśnie cała Baśka. Wiecznie rozflirtowana, wiecznie obwieszona jakimiś chłopakami.
Wszystko jedno czy byli starsi czy młodsi, zajęci czy wolni. Dla niej nie miało to najmniejszego
znaczenia. Uwielbiała towarzystwo chłopców, a oni...no cóż....przepadali za nią.
Do tej pory Łukaszowi w ogóle to nie przeszkadzało. Do Baśki nigdy się nie odzywał, unikał jej, a
to co ona robi-nic go nie obchodziło.
Teraz jednak sprawa miała się inaczej , bo w tej dziewczynie zakochał się jego najlepszy kumpel.
Dokładnie nie wiadomo jak to się stało, ze Baśka w ogóle poznała Damiana, ale gdy już go poznała
ten całkiem oszalał.
–
Zobacz co jej kupiłem- wyciągnął z kieszeni kartę imitującą kartę telefoniczną z napisem:
–
„Bez ciebie jestem taki głupi”
Łukasz spojrzał na przyjaciela.
–
Chłopie, co się z Tobą stało? Odbiło ci na jej punkcie czy jak?Co
Nie, dlaczego?Jak to odbiło?
–
Kocham ją – odważnie wypalił Damian i Łukaszowi zrobiło się go koszmarnie żal.
–
CO za głupek jeden. Przecież ta dziewczyna robi sobie z niego jaja. Wczoraj w klasie głośno
mówiła, ze lubi mieć kilku chłopców na posyłki i zawsze ma nie mniej niż trzech. ten kretyn mi tu
mówi, ze ja kocha. Trzeba mu oczy otworzyć”
–
Stary rozumiem, że ty ją kochasz. A ona ciebie?
–
Ona też mnie kocha wiem, bo mi to wprost powiedziała.
–
Powiedział?Znacie się tydzień.....
–
I co z tego?Jesteś zazdrosny?Bacha mi mówiła, że tak będzie, że od dawna o niej marzysz,

że kilka razy chciałeś z nią chodzić.
–
Co?! Ja z nią? Co za brednie! Odbiło ci. Dla mnie Baśka to zwyczajna...
Łukasz nie dokończył. Z reszta nie było po co, bo Damian i tak nie słuchał. Na karcie wpisywał
swoje imię. Robił to za pomocą różowego ołówka z puszkiem na końcu. Łukasz jęknął „A był z
niego taki porządny chłop”
–
Dasz to Basi. Jeśli chcesz udowodnić, że na serio ci na niej już nie zależy,to to zrobisz.
I mam prośbę: weź ją podpytaj, co ona do mnie czuje....
Podpytaj? Mam robić za radionadajnik? Damian popatrz na siebie..Wyglądasz jak obłąkany. Czy ty
w ogóle jeszcze żyjesz?
–
Bracie, teraz dopiero czuję, że zaczynam żyć.
Następnego dnia w szkole Łukasz bez najmniejszych kłopotów wrzucił Baśce kartę do piórnika, a
po dwóch lekcjach usłyszał jej piskliwy głosik..Zobaczcie co tu mam...Jeszcze jeden płaszczy się
przede mną. Jaką mi beznadziejną kartę kupił. Boże, co za idiota..I na dodatek bez gustu. Dałam mu
ten ohydny różowy cienkopis...Ale się cieszył jak goły w pokrzywach. Magda weź to i wyrzuć.
Olek co masz do jedzenia?Daj mi ugryźć. Dobre.
Łukasz spojrzał, jak Baśka rzuca byle jak kartę z imieniem i nazwiskiem jego kumpla i
postanowił, że musi coś z tym zrobić.
–
Nie, dlaczego?Jak to odbiło?
–
Kocham ją – odważnie wypalił Damian i Łukaszowi zrobiło się go koszmarnie żal.
–
CO za głupek jeden. Przecież ta dziewczyna robi sobie z niego jaja. Wczoraj w klasie głośno
mówiła, ze lubi mieć kilku chłopców na posyłki i zawsze ma nie mniej niż trzech. ten kretyn mi tu
mówi, ze ja kocha. Trzeba mu oczy otworzyć”
–
Stary rozumiem, że ty ją kochasz. A ona ciebie?
–
Ona też mnie kocha wiem, bo mi to wprost powiedziała.
–
Powiedział?Znacie się tydzień.....
–
I co z tego?Jesteś zazdrosny?Bacha mi mówiła, że tak będzie, że od dawna o niej marzysz,
że kilka razy chciałeś z nią chodzić.
–
Co?! Ja z nią? Co za brednie! Odbiło ci. Dla mnie Baśka to zwyczajna...
Łukasz nie dokończył. Z reszta nie było po co, bo Damian i tak nie słuchał. Na karcie wpisywał
swoje imię. Robił to za pomocą różowego ołówka z puszkiem na końcu. Łukasz jęknął „A był znie
go taki porządny chłop”
–
Dasz to Basi. Jeśli chcesz udowodnić, że na serio ci na niej już nie zależy,to to zrobisz.
I mam prośbę: weź ja podpytaj, co ona do mnie czuje....
Podpytaj?Mam robić za radionadajnik? Damian popatrz na siebie..Wyglądasz jak obłąkany. Czy ty
w ogóle jeszcze żyjesz?
–
Bracie, teraz dopiero czuję, że zaczynam żyć.
Następnego dnia w szkole Łukasz bez najmniejszych kłopotów wrzucił Baśce kartę do piórnika, a
po dwóch lekcjach usłyszał jej piskliwy głosik..Zobaczcie co tu mam...Jeszcze jeden płaszczy się
przede mną. Jaką mi beznadziejną kartę kupił. Boże, co za idiota..I na dodatek bez gustu. Dałam mu
ten ohydny różowy cienkopis...Ale się cieszył jak goły w pokrzywach. Magda weź to i wyrzuć.
Olek c masz do jedzenia?Daj mi ugryźć. Dobre.
Łukasz spojrzał, jak Baśka rzuca byle jak kartę z imieniem i nazwiskiem jego kumpla i postanowił,
że musi coś z tym zrobić.

Scenariusz Nr 6

Temat: Co zrobić ze swoim smutkiem ?
Cele: szukanie sposobów na radzenie sobie ze smutkiem i rozczarowaniem
Uczestnicy: grupa młodzieży 15-16 lat; 10 osób
Czas trwania: 60 minut
Warunki: czytelnia, stoły, krzesła
Metody i techniki: zabawy integracyjne, tekst literacki, słoneczko,
Formy:zbiorowa, grupowa, indywidualna
Środki i materiały: papier pakowy, flamastry

Literatura: E. Nowak, Wymarzony moment; w: Victor Gimnazjalista, nr.23(276)/2010
Część wstępna – integracyjna
1.

Zabawy integracyjne i twórcze.

•
Prowadzący rozdaje stare fotografie. Uczestnicy tworzą krótkie, śmieszne historyjki, które
odczytujemy głośno.
•
Zabawa w dopasowywanie. Uczestnicy wykonują proste polecenia np. Jeśli masz na sobie
coś czerwonego podskocz w górę....

2.

Przypomnienie zasad Kontraktu.
Część właściwa – wprowadzenie w problem

1.

Technika słoneczko do wyrazu smutek.

2.
Burza mózgów – jakie mogą być przyczyny smutku ? Wszystkie pomysły zapisujemy na
papierze pakowym.
3.
Mapa myśli – jakie mogą być skutki smutku? Wszystkie pomysły zapisujemy na papierze
pakowym.
4.

Czytanie tekstu E. Nowak pt. „ Wymarzony moment”.

Przepracowanie problemu metodami aktywnymi.
1.Mapa myśli – co czuje Dawid ?
2.Uczestnicy piszą scenariusz zakończenia opowiadania, w którym Dawid
poradzi sobie z rozczarowaniem ? - praca w parach.
3.Odczytanie scenariuszy.
4. Uczestnicy na jednym arkuszu pakowego papieru malują smutek. Stajemy w kręgu nad
papierem, malujemy 30 s i przesuwamy się do pracy sąsiada. Tak powstanie 10 „smutków „ każdy
namalowany przez wszystkich uczestników.
5.Jak poradzić sobie z własnym smutkiem ? - piszemy wspólną receptę na smutek.
6.Podsumowanie:
Myślę, że nie! byłoby dobrze, gdyby smutek trwał długo.
Czulibyśmy się zagubieni.
Starajmy się uświadomić sobie przyczyny naszego smutku/rozpaczy i myśląc o skutkach
przypomnijmy sobie naszą receptę na smutek.
7.Ewaluacja: Podczas zajęć podobało mi się ..................
Załącznik
E.Nowak
Wymarzony moment
Dawid stał przed lustrem i kontemplował swoją twarz. Nie był zachwycony. Ot, zwyczajna
twarz, więc jak to możliwe, ze Kasia....Na policzki wylał mu się spory rumieniec. „ nie obiecuj
sobie za dużo kretynie” - mruknął do siebie. Zgasił światło i poszedł do swojego pokoju. Otworzył
szafę i zaczął wpatrywać się w ubrania. Do tej pory jakoś kompletnie mu to nie przeszkadzało, ale
teraz uznał, że ma na sobie stare łachy. Przyzwoitej koszuli nie ma ani jednej, bluzy nie założy, bo
nie jest przedszkolakiem a na sweter za ciepło. Problem miał ogromny a czas płynął
Do tej pory wskakiwał w to, co było pod ręką, i po dwudziestu minutach od wstawania był gotowy.
Teraz mycie głowy, wybór ubrania......Jeszcze chwila i spóźni się a na to nie mógł sobie pozwolić.
„Kurcze ten cymbał na pewno już przyszedł”
Złapał szarą bluzę, wziął kanapki, sprawdził czy ma czapkę, zamknął drzwi i pędem pognał do
szkoły. Kasia wchodziła właśnie do szatni. Gdy tylko ją zobaczył miłe ciepełko rozlało mu się po
całym ciele. Znał ją od ośmiu lat, ale w zasadzie zauważył ja dopiero jakiś miesiąc temu, gdy byli
razem w grupie i mieli przygotować prezentację o wybranym parku narodowym. Niestety ten
cymbał też był z nimi i najwyraźniej też wtedy zobaczył Kasię.
Szymon w oczach Dawida robił z siebie pajaca. Łasił się do Kasi, wdzięczył, gadał jakieś bzdury,
że zęby bolały. W ogóle był ostatnim kretynem i tyle. Aż dziwne, że ona tego nie widziała. Dawid
przyjął inną strategię. Starał się po prostu być w pobliżu Kasi i czekać na odpowiedni moment.
Teraz udał, że nic go nie obchodzi, ze Szymon częstuje ciasteczkami niby wszystkich , ale
wiadomo, ze chodzi mu o nią. Kasia wzięła. Powiedziała, że dziesięć minut temu myła zęby.
„Widzisz, kretynie?”- Dawid popatrzył na niego prawie ze współczuciem – „Nie chce twoich
obrzydliwych ciasteczek”
Dzień minął jak zwykle. Zaraz po ostatniej lekcji zadzwoniła komórka Szymona i, jednak cuda się
zdarzają, jego matka chciała, żeby błyskawicznie wrócił do domu. Dawid nagle doznał olśnienia.
„Teraz albo nigdy”
Mogę cię odprowadzić?- powiedział i czy prędzej dodał: - Akurat mi pasuje , bo mam sprawę w

papierniczym koło ciebie.
Kasia kiwnęła głową. Do tej pory nie dawała mu wyraźnie do zrozumienia, czy w ogóle go
zauważa, ale teraz najwyraźniej nastąpił przełom.
–
Masz bardzo fajną czapkę. Mogę przymierzyć?
Ściągnęła jego czapkę, zatrzymała się przed wystawą i przymierzyła. Szyba ledwo co odbijała.
–
- Nic nie widać
–
Mogę ci pożyczyć..
–
No coś ty! Będziesz marzł.
Nie był wątpliwości!: troszczy się o niego. Jest wrażliwa i nie narazi go na zapalenie zatok.
–
Jeśli masz chwilę to wejdźmy.
–
Jasne. W ogóle mi się nie śpieszy.
Dawid poczuł, ze zaraz nastąpi przełom.” ale jutro Szymonek się zdziwi”
Gdy tylko podeszli do jej drzwi pies zaczął radośnie piszczeć.
Zawsze mam kłopot z górnym zamkiem .Dawid wyjął jej klucze z ręki i błagając w duchu
opatrzność , żeby była dla niego łaskawa, sam zabrał się do otwierania.
Otworzył za pierwszym razem. Czuł się jakby wygrał wojnę i nagle spojrzał Kasi w oczy.
-Masz chłopaka?
Poczuł się jak ostatni kretyn, ale słowa zostały powiedziane a zza drzwi wyskoczył przeszczęśliwy
jamnik i rzucił się witać swoją panią.
Nie, a czemu pytasz?
Idź stąd, no odejdź. Kasia kolanem odsunęła miotającego się z radości jamnika.
Co on tak piszczy? Może chce na spacer?
Wytrzyma. Nie mam nic lepszego do roboty tylko wiecznie sprzątać?
A to u chomika, a to rybkom. Mam też swoje sprawy.
Dawid zerknął na stojące w przedpokoju terrarium. Chomik najwyraźniej spał, ale zapach
świadczył, że nikt go tutaj nie lubi - „ Biedny zwierzak” - przemknęło mu przez głowę.
Głodna jestem, a ty? Co to jest?
Kasia złapała jamnika za kark i skomlącego zaciągnęła do kuchni. Wsadziła mu nos w kałużę.
–
Nie wolno!
–
Uderzyła go z całej siły, aż pies rozpaczliwie zapiszczał. Dawid chciał coś powiedzieć, ale
zanim zdążył zareagować Kasia przeciągnęła psa kilka razy po jego własnym moczu a potem
wyrzuciła na balkon i zamknęła drzwi.
–
Co za świnia. Wiesz najbardziej to bym chciała mieć króliczka. Dać ci chleb razowy czy
zwykły? Teraz wszystko śmierdzi tym kundlem....
On chyba potrzebuje na dwór – zaczął nieśmiało Dawid, ale Kasia tylko wzruszyła ramionami.
Odwróciła się do niego i z wdziękiem, jaki tylko ona posiadała, zajrzała mu w oczy.
A ty masz dziewczynę?
To był moment na który Dawid czekał od miesiąca. Wyobrażał sobie go sobie tysiące razy.
Moment, gdy ona go zapyta, czy ma dziewczynę, a on powie „ tylko ty mnie interesujesz”. I teraz
ona to właśnie powiedziała, a Dawid stał i jedyne, co słyszał to rozpaczliwe popiskiwania jamnika,
a jedyne co czuł, to zapach z terrarium biednego, niekochanego przez nikogo chomika.
„Ona jest sadystką. Trzeba serca nie mieć, żeby tak traktować żywe zwierzę. Co ja tu w ogóle
robię?”

