
Kochani,  

dziś pragnę Wam zaproponować obejrzenie „Baśni o trzech konikach” 

dostępnej na bezpłatnym kanale vod.tvp.pl 

https://vod.tvp.pl/video/basn-o-trzech-konikach,basn-o-trzech-konikach,47108153 

Zrealizowana przecudnie, obejrzyjcie koniecznie, ja nie mogłam 

oderwać oczu 

Przy następnym wpisie przeanalizujemy, czego ta konkretna baśń nas uczy, w 

jaki sposób nawiązuje do omawianych przeze mnie  strachu i nadziei. 

A może sami nabierzecie ochoty na domowy teatrzyk kukiełkowy ,do którego 

sami możecie przygotować rekwizyty. 

Drodzy rodzice, pamiętajcie o ponadczasowej, uniwersalnej roli baśni w życiu 

dziecka. Baśnie budzę nieraz lęki , poruszają najgłębsze uczucia, ale nie bójcie 

się tego, na tym polega właśnie terapeutyczna rola baśni- na mierzeniu się ze 

swoimi lękami, na obawie dotyczącej walki dobra ze złem. Dzieci uczą się 

postaw prospołecznych oraz radzenia sobie z własnymi emocjami, rozwijają 

mowę, rozumienie świata i uniwersalnych prawd. Baśnie  odpowiadają na 

potrzebę : prawdy, dobra i piękna.  

Naprawdę warto sięgać po baśnie, to źródło wielu dóbr dla Waszych pociech, a 

zarazem dostępne, proste narzędzie do budowania relacji z dzieckiem. Baśnie 

rozwijają ponadto potrzebę twórczości , co przeciwdziała biernym postawom 

życiowym tak jak np. wszędzie obecny konsumpcjonizm (bierne korzystanie ze 

świata), bywają często zaproszenie do rozmów o rzeczach ważnych. 

Obejrzyjcie to razem z dziećmi, nie pożałujecie 

 

Dla chętnych instruktaż wykonania kukiełki: 

1. Narysuj postać ( ja narysowałam konika z baśni) 

https://vod.tvp.pl/video/basn-o-trzech-konikach,basn-o-trzech-konikach,47108153


 
2. Pokoloruj postać tak jak chcesz 

 
 

3.Wytnij swoją postać i przyklej ją na patyczku/ słomce 



 

  Zastanów się co mogłoby posłużyć za rekwizyt teatralny? (coś , co nadaje 

odpowiedni nastrój). Czy mogłaby to być chusta lub szal jako fale morskie? 

Taka chusta mogłaby również zastępować kurtynę w teatrze ( to taka wielka 

zasłona). Ogranicza nas tylko wyobraźnia, bo tak naprawdę wszystko może być 

rekwizytem teatralnym, ale pamiętajcie, jedynie za zgodą mamy i taty!!! 

     

                                        Opracowała Agnieszka Kowalska 

Aha, uruchamiamy adres mailowy, na który możecie wysyłać swoje prośby i 

pytania, a także prace (rysunki) Waszych dzieci, o które często proszę 

(ponieważ poza terapeutyczną rolą baśni wierzę w terapeutyczną moc rysunku 

).  

Oto adres mailowy:  

gabinet_agnieszkakowalska@wp.pl 

Zapraszam do kontaktu 

 

mailto:gabinet_agnieszkakowalska@wp.pl

