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Filip z ca³ej si³y trzasn¹³ drzwiami od swojego pokoju
i rzuci³ siê na ³ó¿ko. By³ wœciek³y! By³ wœciekle z³y!
Ch³opaki z klasy wytykali go dziœ palcami i œmiali siê
z niego. Po co ona w ogóle po niego przysz³a dziœ
do szko³y?! Po co?!
Filip mia³ 7 lat. Od paru tygodni by³ uczniem
pierwszej klasy. By³ z tego bardzo dumny. Filip mia³
ma³¹ siostrzyczkê Zosiê. Zosia mia³a 4 lata. Chodzi³a
do przedszkola, do grupy krasnali. Filip mia³ mamê
i tatê. Tata by³ wysoki, œwietnie jeŸdzi³ samochodem,
gra³ w koszykówkê, ale przede wszystkim by³
specjalist¹ od komputerów – czym Filip chwali³ siê
na prawo i lewo. Mama Filipa mia³a d³ugie blond
w³osy, zawsze siê uœmiecha³a i … jeŸdzi³a na wózku.
Tak… od dziœ, czyli od tego strasznego pi¹tku, kiedy
mama przysz³a po Filipa do szko³y nie potrafi³ inaczej
o niej myœleæ.
- Dlaczego mi to zrobi³a?! Mia³ mnie odebraæ tata.
A tu proszê! Pod szko³¹ – mama. A kiedy ch³opaki
zobaczyli, ¿e nie mo¿e normalnie chodziæ – uciekli
chichocz¹c i pokazuj¹c palcami. Rety! Jak ja siê teraz
im poka¿ê. Zawsze d³ugo gadamy zanim pójdziemy
do domu i omawiamy najwa¿niejsze sprawy, na które nie ma czasu w szkole. A dziœ?! Nawet nie umówi³em siê na grê w pi³kê!

- Ceœæ Filipuœ – do pokoju wesz³a Zosia taszcz¹c pod pach¹ wielkie puzzle – mo¿e pouk³adamy
razem?
- Uciekaj st¹d Zoœka! Ale ju¿! Nie bêdê uk³ada³ ¿adnych g³upich puzzli! – wrzasn¹³ Filip
i zamkn¹³ z impetem drzwi, tak ¿e Zosia odskoczy³a w ostatniej chwili. Za drzwiami rozleg³o siê
chlipanie, które szybko zaczê³o siê zmieniaæ w donoœny p³acz.
- Jeszcze tego mi potrzeba! – warkn¹³ Filip i rzuci³ siê na ³ó¿ko. Le¿a³ tak d³u¿sz¹ chwilê.
Nas³uchiwa³. Trochê siê ba³, ¿e Zosia poskar¿y siê rodzicom, a oni wyznacz¹ mu jak¹œ karê.
Tata zawsze bardzo siê gniewa³ ilekroæ Filip by³ dla kogoœ niedobry i z³oœliwy. Za drzwiami by³o
jednak cicho.
Filip le¿a³ nieruchomo. Wodzi³ oczami po œcianach swojego pokoju, na których wisia³o mnóstwo
kolorowych obrazków namalowanych przez jego mamê. „Dla mojego kochanego synka” –
przeczyta³. £zy nap³ynê³y Filipowi do oczu i wszystko rozmaza³o siê. Teraz, kiedy ju¿ och³on¹³,
by³o mu wstyd, ¿e tak niegrzecznie potraktowa³ swoj¹ mamê. Wiedzia³, ¿e zrani³ j¹. Po prostu
nakrzycza³ na mamê za to, ¿e przysz³a. A potem szed³, a nawet bieg³ przed ni¹ tak, ¿e trudno
by³o go dogoniæ. I jeszcze ta Zoœka. Wyrzuci³ j¹ z pokoju, choæ tak naprawdê lubi z ni¹ uk³adaæ
puzzle i w ogóle j¹ lubi. No i sta³o siê. Rozp³aka³ siê na ca³ego. By³ z³y i smutny, ale przede
wszystkim bezradny. Kompletnie nie wiedzia³ co ma teraz zrobiæ. Chyba zostanie w swoim
pokoju do koñca ¿ycia!
•
Rozmyœlania Filipa przerwa³ tata. Poprosi³, ¿eby za³o¿y³ buty, bluzê i poszed³ z nim na spacer.
Filip nie chcia³ dolewaæ oliwy do ognia, wiêc sprawnie wykona³ proœbê taty.
Szli ju¿ d³u¿szy czas, zanim tata odezwa³ siê.
- Synku, mama prosi³a ¿ebym z tob¹ porozmawia³. Prosi³a, ¿ebym ci jakoœ pomóg³. Uwa¿a,
¿e dzisiejszy dzieñ by³ dla ciebie bardzo trudny.
- Dla mamy chyba te¿… – doda³ cicho Filip.
- Czemu siê tak strasznie zdenerwowa³eœ na mamê, na Zosiê?

- Tato! Mama z³ama³a umowê! – przysz³a odebraæ mnie po lekcjach, chocia¿ ty mia³eœ to zrobiæ.
I wyda³o siê, ¿e jeŸdzi na wózku. By³em na ni¹ z³y. A z Zosi¹ to jakoœ tak samo wysz³o… Nie
wiem jak teraz pojawiê siê w szkole w poniedzia³ek… Ch³opaki œmiali siê. Ich mamy chodz¹
normalnie – Filip wyrzuci³ z siebie wszystko jak seriê z karabinu i spojrza³ z lêkiem na tatê.
- Synku, mama bardzo chcia³a zrobiæ ci niespodziankê. Pamiêtasz, nie mog³a przyjœæ na uroczyste
rozpoczêcie roku, bo opiekowa³a siê chor¹ Zosi¹. W koñcu dziœ mog³a powitaæ Ciê przed
szko³¹ po lekcjach.
- No tak...
- Filipie – twoja mama porusza siê na wózku prawie ca³e ¿ycie. Wiesz o tym i rozumiesz.
Zapewne wola³aby poruszaæ siê na w³asnych nogach, ale niestety to niemo¿liwe i ju¿ nigdy
siê nie zmieni. A mimo to jest wspania³¹ mam¹ – pomaga ci we wszystkim, czyta, prasuje
ubrania do szko³y; czêsto malujecie wspólnie. A ostatnio zjeŸdziliœcie pó³ miasta, zanim wybra³eœ
odpowiedni dla siebie tornister.
Synku - mama wiele razy odbiera³a ciê z przedszkola i nigdy nie zachowa³eœ siê tak.
- Ale to s¹ nowi kumple. Dzieci w przedszkolu zna³y moj¹ mamê i wszystko by³o normalnie...
- Chcia³eœ ukryæ przed kolegami, ¿e masz niepe³nosprawn¹ mamê? Jak d³ugo? Rok, dwa?
- Sam nie wiem... Jakoœ zacz¹³em siê wstydziæ. Chcia³em im najpierw sam powiedzieæ. Nie
uprzedzi³em ich i œmiali siê ze mnie.
- Synku, rozumiem, ¿e czasem nie jest ³atwo poradziæ sobie z faktem, ¿e ¿ycie w naszej rodzinie
ró¿ni siê nieco od innych. Mo¿emy czuæ siê rozczarowani, zawstydzeni czy po prostu Ÿli. Takie
uczucia budz¹ siê w ludziach w bardzo wielu sytuacjach – nie tylko rodzinnych, ale te¿
w pracy, szkole. S¹ powszechne i naturalne. S¹ te¿ bardzo niemi³e i zastawiaj¹ na nas pu³apki.
- Pu³apki?
- Tak. I ty da³eœ siê w tak¹ pu³apkê z³apaæ. Zachowa³eœ siê gwa³townie pod wp³ywem uczuæ.
I co? Zrani³eœ mamê i sam poczu³eœ siê jeszcze gorzej.

- To prawda. Chyba rozumiem o co Ci chodzi.
- Niemi³e uczucia czêsto nam towarzysz¹. Wa¿ne jest, aby znaleŸæ jakiœ sposób na „omijanie
pu³apek” jakie zastawiaj¹. Dlaczego nie przysz³o ci do g³owy, ¿eby wstydziæ siê mamy przed
znajomymi z przedszkola?
- Bo j¹ znali i lubili.

- Masz racjê! Mo¿e wiêc, zamiast denerwowaæ siê i uciekaæ, nale¿a³o przedstawiæ mamê
Tomkowi, Damianowi i reszcie twoich znajomych z klasy. Jak uwa¿asz? Popo³udnie zapewne
spêdzi³byœ wówczas na grze w pi³kê, zamiast na rozmowie ze mn¹ z nosem spuszczonym
na kwintê – tata poklepa³ Filipa przyjacielsko po plecach, a potem przytuli³ do siebie.
- Tato, to trudne…a co mam teraz zrobiæ. Zoœka p³acze. Mama jest smutna.
- Trzeba to zaraz naprawiæ – powiedzia³ powa¿nie tata.
•
W poniedzia³kowy poranek Filip wszed³ do klasy ostatni i od razu wbi³ wzrok w ³awkê. Mimo
rozmowy z tat¹, nadal czu³ siê niepewnie.
Pani Ania – wychowawczyni klasy – przywita³a ciep³o wszystkich.
- Witajcie. Si¹dŸmy razem w kole na dywanie. Jak pamiêtacie, niedawno goœci³ u nas tata
Damiana, który opowiada³ o swojej pasji,o konstruowaniu mostów, ich budowie
i o programach komputerowych pomocnych w jego pracy. Dziœ te¿ odwiedzi nas wyj¹tkowa
osoba, która opowie o swoich zainteresowaniach. Poczekajcie chwilkê.
I Pani wychyli³a siê na korytarz szkolny, by za chwilê stan¹æ w drzwiach z mam¹ Filipa oraz
spor¹ torb¹ wypakowan¹ po brzegi. Mama uœmiecha³a siê promiennie. Filip skamienia³.
- Dzieñ dobry. Ciê¿ko siê tu do Was dostaæ. Mnóstwo schodów ma wasza szko³a, ale na szczêœcie
jest pe³na mi³ych osób chêtnych do pomocy. Po prostu zosta³am tu wniesiona – zaczê³a mama
i uœmiechnê³a siê weso³o.
- Jestem mam¹ Filipa. Bardzo siê cieszê ze spotkania z wami. Szczególnie z tego, ¿e mogê
poznaæ kole¿anki i kolegów mojego syna.
Filip czu³ jak mu p³on¹ uszy. Wydawa³o mu siê, ¿e wszyscy gapi¹ siê na niego.
- Od kiedy tylko pamiêtam (a byæ mo¿e zaczê³o siê to, gdy by³am w waszym wieku), fascynuj¹
mnie owady, a zw³aszcza motyle. Dlatego zajê³am siê ich obserwowaniem i badaniem,
opisywaniem zwyczajów i ich znaczenia dla ¿ycia cz³owieka. Pracujê na uniwersytecie – uczê
studentów, prowadzê badania i piszê artyku³y. Chcê wam dziœ pokazaæ, jak fascynuj¹ce jest

obserwowanie ¿ycia owadów, a tak¿e jak wa¿ne jest pielêgnowanie i rozwijanie swoich
zainteresowañ.
I potem mama Filipa zaczê³a pokazywaæ ró¿ne zdjêcia oraz szklane pude³eczka, w których
by³y najró¿niejsze kolorowe motyle. Takie, które mo¿na spotkaæ podczas wakacyjnych
wêdrówek i bardzo egzotyczne. Opowiada³a mnóstwo ciekawostek o motylach – co jedz¹,
jak siê rozwijaj¹, ile czasu ¿yj¹. A w koñcu puœci³a krótki film nakrêcony przez jej studentów.
Najbardziej fascynuj¹ce by³o to, ¿e krêcili go tu¿ pod miastem. Filip, któremu wydawa³o siê,
¿e ju¿ s³ysza³ od mamy wszystko na temat motyli – odkry³ wiele ciekawostek i wci¹gn¹³ siê
w opowieœæ. Czu³, ¿e atmosfera w klasie staje siê mi³a i ciep³a.
•
Po jakimœ czasie mama poprosi³a pani¹ Aniê o rozdanie no¿yczek i farb w tubkach.
- Fascynuj¹ce w ¿yciu motyli jest to, ¿e rozwijaj¹c siê, zmieniaj¹ kilka razy zupe³nie swój wygl¹d.
Zupe³nie inaczej ni¿ cz³owiek – który rodzi siê jako malutka osoba, a potem roœnie, uczy siê
mówiæ, chodziæ... Motyle zaczynaj¹ swoje ¿ycie od jajka, aby zmieniæ siê w g¹sienicê, a potem
zastygn¹æ na jakiœ czas jako poczwarka, z której rozwija siê piêkny motyl. Poczwarka mo¿e byæ
przytwierdzonym do roœliny, ga³êzi drzewa lub œciany kokonem. Wygl¹da niepozornie – na
przyk³ad jak kawa³ek uschniêtego liœcia lub drewienka. Ale w œrodku dziej¹ siê cudowne rzeczy
– g¹sienica przeobra¿a siê w motyla, który rozwinie kolorowe skrzyd³a i poleci nad ³¹k¹. Czêsto
zastanawiam siê nad tym, czy ludzie nie s¹ takimi kokonami, w których dziej¹ siê cudowne
rzeczy. Nad tym, ¿e warto patrzeæ trochê g³êbiej ni¿ na to, co widaæ na pierwszy rzut oka.
Co o tym s¹dzicie...?
Filip rozejrza³ siê dooko³a. – Oni naprawdê s³uchaj¹... oni naprawdê s³uchaj¹ mojej mamy...
- Mam jeszcze jedn¹ pasjê. Bardzo lubiê malowaæ. Na p³ótnie, na papierze, na szkle... Kocham
malowaæ motyle – portrety tych prawdziwych i takich, które powstaj¹ w mojej wyobraŸni.
Kiedy Filip by³ ma³y, tworzyliœmy wspólnie mnóstwo motyli. Poka¿emy wam jak. Pamiêtasz
Filipie?

Jak móg³ zapomnieæ! Do tej pory w pokoju wisz¹ nieco ju¿ przykurzone... Filip skin¹³ g³ow¹.
- Te kawa³ki br¹zowego kartonu, który pani Ania wam teraz rozdaje, zgiê³am na pó³
i odrysowa³am kszta³t poczwarki przytwierdzonej do ga³êzi. Wytnijcie go proszê, a potem
roz³ó¿cie kartki.
- Ooo... powsta³ motyl! – krzyknê³a Cecylka.
- Tak! Nasza poczwarka zamieni³a siê w motyla. Teraz na roz³o¿onego motyla wyciœnijcie
z tubek krople farby, w jakich tylko chcecie kolorach, z³ó¿cie go i delikatnie naciœnijcie i ponownie
roz³ó¿cie. Na skrzyd³ach motyla powstan¹ niesamowite kszta³ty i mieszanki kolorów. Farby
bêd¹ siê ³¹czyæ i przenikaæ. Kiedy motyle wyschn¹, mo¿ecie ozdobiæ nimi klasê.
Filip ca³y czas niepostrze¿enie obserwowa³ swoich kolegów i kole¿anki. By³ zadowolony,
¿e mamie uda³o siê wci¹gn¹æ wszystkich do zabawy.
•
Po zakoñczeniu prac plastycznych przysz³a pora na po¿egnanie. Pani Ania bardzo dziêkowa³a
mamie Filipa i zaprosi³a j¹ ponownie.
- Ja te¿ bardzo wam dziêkujê za spotkanie. A teraz idê poszukaæ kogoœ, kto pomo¿e mi dostaæ
siê na parter – mama mrugnê³a porozumiewawczo do Filipa i uœmiechnê³a siê.
- Proszê pani – odezwa³ siê Tomek – fajnie, ¿e pani do nas przysz³a. Chcia³bym siê tak na czymœ
znaæ.... Jak zobaczyliœmy pani¹ pierwszy raz to myœleliœmy, ¿e pani tylko w domu siedzi.
Ja nigdy nie widzia³em z bliska osoby na wózku.
- To mi³e co mówisz – mama uœmiechnê³a siê – i ciekawe. Tak jak z kokonem – trzeba siê lepiej
przyjrzeæ i poznaæ, ¿eby dostrzec to, czego nie widaæ na pierwszy rzut oka. Prawdê mówi¹c,
wiele osób niepe³nosprawnych poruszaj¹cych siê na wózkach ¿yje tylko w swoich domach.
Nasze ulice, domy, autobusy maj¹ mnóstwo barier nie do pokonania. Ja tak¿e bez pomocy
moich bliskich wielu rzeczy nie mog³abym zrobiæ. Mój m¹¿ – tata Filipa – przebudowa³ nasze
mieszkanie tak, abym mog³a wszystko robiæ samodzielnie. Ale poza domem jest ró¿nie.
Na przyk³ad w pracy codziennie moich dwóch kolegów pomaga dostaæ mi siê do budynku.

Kiedy jedziemy gdzieœ z Filipem, on daje znaæ kierowcy autobusu, aby wysun¹³ specjalny trap
dla osób na wózkach. No có¿... Mam nadziejê, ¿e kiedy mnie ju¿ poznaliœcie - inaczej spojrzycie
na osoby, którym wózek zastêpuje nogi... Mam te¿ nadziejê, ¿e œwiat budowany przez Was
w przysz³oœci nie bêdzie mia³ tak wielu barier...
Po wyjœciu mamy pani zarz¹dzi³a drugie œniadanie. Do Filipa przysiedli siê koledzy. Jedli kanapki,
pili mleko czekoladowe z kartoników i rozmawiali o wszystkim. Filip czu³ wyraŸn¹ ulgê. Rano
bardzo obawia³ siê dnia w szkole, a wszystko tak niespodziewanie dobrze siê potoczy³o.
W pewnym momencie Kacper – kolega z ³awki – klepn¹³ go po plecach. – Fajn¹ masz mamê
– rzuci³.
•
Tego dnia po lekcjach na Filipa czeka³a mama.
- Pójdziemy na p¹czka?
- Chêtnie! Mamo... wiesz, ch³opakom podoba³o siê spotkanie z tob¹. Dziêkujê ci. Rano by³em
z³y... Nawet ba³em siê. A teraz bardzo ci dziêkujê. I jeszcze raz
przepraszam za pi¹tek. Wstyd mi...
Mama uœmiechnê³a siê i przytuli³a Filipa.
- Mamo... jak to siê sta³o, ¿e przysz³aœ dziœ – to dla mnie?
- Tak naprawdê, to wasza pani zaproponowa³a mi takie spotkanie. Nie tylko mi, wiêc zapewne
jeszcze ró¿ni rodzice bêd¹ was odwiedzaæ i opowiadaæ o swojej pracy i zainteresowaniach.
Postanowi³am zrobiæ ci niespodziankê i dlatego nie uprzedzi³am o tym wczeœniej.
- Wiesz... to by³a bardzo mi³a niespodzianka... Cieszê siê, ¿e jesteœ moj¹ mam¹. Bardzo Ciê
kocham.
- Ja te¿ Ciê kocham i wiem, ¿e wyrós³ z ciebie prawdziwy, odwa¿ny facet, który nie boi siê
przyznaæ do b³êdu i przeprosiæ – mama przytuli³a Filipa. A on poczu³, ¿e znów gor¹ca ³za
sp³ywa mu po policzku, wiêc otar³ j¹ dyskretnie.

S³owniczek

WARTO WIEDZIEÆ
osoba niepe³nosprawna (osoba z niepe³nosprawnoœci¹) – mama Filipa jest
niepe³nosprawna. To znaczy, ¿e jej stan ogranicza jej mo¿liwoœci wykonywania samodzielnie wielu rzeczy.
Osoby niepe³nosprawne to tak¿e takie, które nie widz¹ lub nie s³ysz¹ lub maj¹ trudnoœci ze zrozumieniem
nawet ³atwych spraw. Niektórzy ludzie s¹ niepe³nosprawni od urodzenia, niektórzy ulegli wypadkowi
lub ciê¿ko chorowali.
uczucia – mog¹ byæ mi³e i nieprzyjemne. Uczucie to coœ, czego nie mo¿emy zaplanowaæ – powstaje
w nas samo, kiedy zrobimy coœ, zobaczymy, us³yszymy lub odczujemy. Uczucia bywaj¹ niezale¿ne od nas,
czasem s¹ bardzo silne. Kiedy doœwiadcza siê nieprzyjemnych uczuæ, ³atwo kogoœ zraniæ, tak jak Filip
mamê i Zosiê.
wózek inwalidzki – jest urz¹dzeniem przypominaj¹cym wygodne krzes³o z ko³ami. Wózek zastêpuje
osobom nie mog¹cym siê samodzielnie poruszaæ nogi. Dziêki wózkom inwalidzkim osoby niepe³nosprawne
ruchowo mog¹ przemieszczaæ siê, ale tak¿e tañczyæ czy uprawiaæ sporty – np. koszykówkê, rugby czy
szermierkê. Jest wiele rodzajów wózków – poruszane si³¹ r¹k, elektryczne, wiêksze i mniejsze, dla
dzieci i doros³ych, wyczynowe – do uprawiania sportów. Dziêki wózkom inwalidzkim bardzo wiele
osób mo¿e prowadziæ aktywne ¿ycie – uczyæ siê, pracowaæ, chodziæ do kina, jeŸdziæ autobusami.
bariery architektoniczne – to trudne okreœlenie oznacza wszelkie przeszkody, które utrudniaj¹
lub uniemo¿liwiaj¹ osobom niepe³nosprawnym dostêp do wielu miejsc. Nasze miasta pe³ne s¹ barier,
które utrudniaj¹ ¿ycie nie tylko osobom na wózkach, ale tak¿e ludziom starszym czy mamom
z niemowlêtami w wózkach; s¹ to miêdzy innymi wysokie krawê¿niki, schody, brak wind, zbyt w¹skie
drzwi i wiele, wiele innych. Mama Filipa musia³a korzystaæ z pomocy panów, którzy wnieœli j¹ na piêtro,
gdzie spotka³a siê z jego klas¹. Takie schody to w³aœnie bariera architektoniczna.
likwidacja barier – to wszystkie dzia³ania, które tak przekszta³caj¹ nasze otoczenie, aby swobodnie
mog³y w nim funkcjonowaæ osoby niepe³nosprawne. Kiedy nie ma barier architektonicznych, wszystkim
¿yje siê wygodniej.

Szanowni Pañstwo,
Cieszê siê, ¿e przeczytaliœcie ze swoim dzieckiem opowiadanie o Filipie i jego rodzinie.
Ksi¹¿eczka „Moja mama jeŸdzi na wózku” zosta³a wydana w ramach projektu „Porozmawiajmy
o uczuciach”. Projektu, którego celem jest wsparcie mam niepe³nosprawnych. Ksi¹¿eczka ma
byæ bowiem narzêdziem u³atwiaj¹cym rozmawianie z dzieæmi o niepe³nosprawnoœci. Wa¿ny jest
tak¿e aspekt poznawczy publikacji. Jestem przekonana, ¿e dla wielu czytelników bêdzie to pierwszy
kontakt z macierzyñstwem niepe³nosprawnych kobiet i pierwsza mo¿liwoœæ refleksji na ten temat.
Ze smutkiem przyznajê, ¿e macierzyñstwo, czy ogólniej – rodzicielstwo, nie podlega w Polsce
dostatecznej ochronie i wspomaganiu. Niedostateczne wsparcie jeszcze mocniej dotyka kobiety
niepe³nosprawne, dla których dodatkowo wystêpuj¹ce bariery (choæby w komunikowaniu siê
czy architektoniczne) powoduj¹ znaczne zmniejszenie szans na spe³nienie ¿yciowe wyra¿aj¹ce
siê w piêknym macierzyñstwie. Dlatego w³aœnie w takiej przystêpnej formie próbujemy ³amaæ
zakorzenione stereotypy i zmieniaæ nastawienie wobec niepe³nosprawnych mam.

•
Niepe³nosprawnoœæ czy inna dysfunkcyjnoœæ rodzica lub innej bliskiej osoby w rodzinie mo¿e
byæ dla dziecka du¿ym problemem. Problemem zwi¹zanym z odrzuceniem lub strachem przed
odrzuceniem ze strony rówieœników – który w pewnych sytuacjach mo¿e determinowaæ kontakty
rówieœnicze w ogóle.
Sytuacje, w jakich znalaz³ siê Filip, wydaj¹ siê na pierwszy rzut oka banalne. Ale jak¿e prawdziwy
i typowy jest schemat narastania we wnêtrzu dziecka negatywnych emocji, które silnie dzia³aj¹c,
zapl¹tuj¹ prawdziwy „wêze³ gordyjski” uczuæ i dzia³añ. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e nawet z tak „ma³ym
dramatem” kilkuletniemu dziecku jest trudno sobie poradziæ. Bagatelizowanie ze strony doros³ych
wielu podobnych sytuacji mo¿e mieæ du¿y wp³yw na zani¿on¹ samoocenê dziecka i coraz gorsze
spo³eczne funkcjonowanie.
Chcia³abym, aby historia Filipa i jego rodziny sta³a siê pretekstem do powa¿nych rozmów z dzieæmi
o uczuciach – tych przyjemnych i tych niemi³ych. O uczuciach, które s¹ naturalne i towarzysz¹
naszemu ¿yciu. A tak¿e o tym, ¿e same uczucia nie podlegaj¹ ocenie, ale to, jak siê zachowujemy
pod ich wp³ywem. ¯e nasza z³oœæ nie mo¿e byæ usprawiedliwieniem dla robienia komuœ przykroœci.
Ka¿dy cz³owiek powinien znaleŸæ swój w³asny sposób na radzenie sobie z negatywnymi emocjami.

Rozmawiajmy o tym z naszymi dzieæmi – pomó¿my im go odnaleŸæ.
Chcia³abym tak¿e, aby ksi¹¿eczka pomog³a w rozmowach o osobach niepe³nosprawnych
i o lêku wobec niepe³nosprawnoœci.
Jednym s³owem – prowadŸmy DIALOG w rodzinie, w szkole; dialog pomiêdzy doros³ymi a dzieæmi.
B³ahe sytuacje bez dialogu urastaj¹ do wielkich problemów, zaœ wielkie problemy dziêki dialogowi
udaje siê rozwi¹zaæ.
Na nastêpnych stronach zaproponowaliœmy dwie zabawy, które mog¹ wspomóc dialog
z dzieckiem. Zabawa Uczucia polega na pogrupowaniu uczuæ na mi³e i nieprzyjemne. Zabawê
proponujemy urozmaiciæ:
- wspólnym robieniem min maj¹cych wyra¿aæ dane uczucie,
- rozmowami o prze¿ytych wspólnie sytuacjach którym towarzyszy³y dane uczucia (rozmawiaj¹c
o mi³ych warto wyci¹gn¹æ album ze zdjêciami z wakacji),
- odwo³ywaniem siê do tekstu opowiadania (stawianie pytania – kiedy Filip, jego mama, tata,
siostra mogli siê w³aœnie tak czuæ?).
Zabawa plastyczna Kolorowy Motyl jest propozycj¹ wykonania bardzo prostego, papierowego
modelu motyla, który, tak jak w opowiadaniu, z poczwarki przeistacza siê w kolorow¹ istotê.
Taka wspólna majsterka, poza rodzinn¹ zabaw¹, mo¿e staæ siê pocz¹tkiem wspania³ej rozmowy
na temat ukrytych w ka¿dym z nas skarbów, nie zawsze widocznych na pierwszy rzut oka....
Dziêkujê za przeczytanie ksi¹¿eczki. Jeszcze raz zachêcam do wspólnej zabawy i rozmów z naszymi
dzieæmi.
Wszelkie uwagi i sugestie proszê kierowaæ na adres: karowska@otworzoczy.pl. Dziêkujê.
Autorka

Magdalena Karowska-Koperwas jest mam¹ dwójki dzieci Marysi i Julci, instruktork¹ ZHR,
zawodowo zajmuje siê problematyk¹ niepe³nosprawnoœci.
Seria Porozmawiajmy o uczuciach sk³ada siê ³¹cznie z trzech publikacji: „Moja mama nie widzi”,
„Moja mama nie s³yszy” oraz „Moja mama jeŸdzi na wózku” – przedstawiaj¹cych specyfikê
macierzyñstwa kobiet z niepe³nosprawnoœciami.

Uczucia
Uczucia przyjemne po³¹cz z uœmiechniêt¹ buzi¹. Uczucia nieprzyjemne – ze smutn¹. Jeœli bêdziesz
mia³ k³opoty – poproœ o pomoc doros³ych. Powodzenia!
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Kolorowy motyl – majsterka
Mi³y Czytelniku!
Czy pamiêtasz jakie motyle robi³a mama z Filipem? Spróbuj zrobiæ takiego motyla – to bardzo
proste. Najlepiej jeœli do zabawy zaprosisz rodziców, rodzeñstwo lub kolegów.
Bêd¹ potrzebne:
1. kartki A-5 (wielkoœæ zeszytu szkolnego)
czarne, szare lub br¹zowe (najlepiej doœæ
sztywne)
2. no¿yczki (wycinaj pod opiek¹ doros³ych)
3. farby w tubkach (np.: plakatowe, tempery)
4. nitka
5. dziurkacz biurowy
Przepis na motyla:

4. wyciœnij na skrzyd³a motyla
kilka kropel farb ró¿nych
kolorów. Pamiêtaj! Porcje farb
musz¹ byæ niewielkie. Uwaga!
Omijaj brzegi skrzyde³ motyla
(aby po z³o¿eniu farba nie
wyp³ynê³a). Mo¿esz tak¿e dodaæ
brokat

1. kartkê zegnij na pó³ wzd³u¿
krótszego boku

5. z³ó¿ motyla wed³ug pierwotnego zgiêcia i dociœnij

2. wytnij kszta³t poczwarki
motyla (mo¿esz pos³u¿yæ siê
szablonem
ze
strony
www.otworzoczy.pl)
3. roz³ó¿ kartkê (widzisz, kszta³t
poczwarki po roz³o¿eniu
zamieni³ siê w kszta³t motyla)

6. roz³ó¿ motyla i pozostaw
do wyschniêcia. Czy widzisz jak
ciekawie wymiesza³y siê kolory?
Jakie niepowtarzalne kszta³ty
stworzy³eœ?
7. kiedy motyl wyschnie, mo¿esz
zrobiæ dziurkê, dowi¹zaæ nitkê
i zawiesiæ motyla w swoim
pokoju albo po prostu przypi¹æ
go szpilk¹ do tablicy korkowej
lub magnesem do lodówki
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