
W TEJ OPOWIEŚCI BĘDZIEMY
POTRZEBOWAĆ TWOJEJ POMOCY!

POPRACUJMY NAD TYM RAZEM!

Ta książeczka z ćwiczeniami jest
przeznaczona dla dzieci w wieku 4-9 lat. 

Dzieci mogą nad nimi pracować
samodzielnie lub z osobą dorosłą.

Opowieść i ćwiczenia dają im możliwość 
zastanowienia się nad własnymi

uczuciami. Rolą dorosłych jest słuchać i 
pomagać w rozpoznawaniu uczuć

spowodowanych zmartwieniem lub 
przerażeniem. Zastanówcie się wspólnie 

jak rozmawiać o zmartwieniach lub
przerażających myślach i wymyślcie 
sposoby na poprawę samopoczucia 

swojego i innych. Ta książeczka uczy, że 
wszystkie uczucia są ważne i można o 

nich rozmawiać.

Załoga Kip
radzi sobie

ze swoimi 
zmartwieniami



Soca, Waaba, Tuka i Maco opowiadają nam, 
jak to jest, gdy się czymś martwią lub 

niepokoją.
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Nie mogę
przestać się 

martwić.

Czuję się, jakbym miała 
motyle w brzuchu.

Moje serce bije szybko i czuję, 
że wybuchnę płaczem. Czuję 

też złość.

Trudno mi się bawić i 
odrabiać lekcje.

Czasem trudno 
mi zasnąć.
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Przygotujmy się do pomocy załodze Kip.

Ale zanim to zrobimy, zastanów się, co
sprawia, że czujesz się

zmartwiony/zmartwiona.

Narysuj lub napisz o tym tutaj, na tej stronie. 
Możesz narysować tylko jedno lub wiele 

zmartwień.



Soca usłyszał niepokojące wieści.
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O nie! Co się dzieje?
Czy nadal jestem bezpieczny?

Soca nie może spać w nocy.
Przewija kolejne niepokojące wiadomości.
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Jestem 
naprawdę

zasmucony.

Dobrze, że mi o tym 
powiedziałeś. 

Pomyślmy razem 
jak sobie z tym 

poradzić.

Soca postanawia powiedzieć Tuce o swoich 
zmartwieniach. To sprawia, że czuje się lepiej. 
Teraz wspólnie zastanawiają się, co mogliby 

zrobić z jego zmartwieniami.

Soca zostawia swój telefon na parkingu dla
telefonu i idzie bawić się z przyjaciółmi.

Naprawdę lubię 
bawić się z

Wami!



Tuka ćwiczy. To pomaga 
zmartwieniu opuścić jej ciało.

Czasami Tuka jest
zasmucona i tęskni za domem. 
Kiedy to się dzieje, ściska w 
ręce naszyjnik, który dostała 
od babci.

Soca wyobraża sobie że maluje 
niepokojący obraz w jego głowie 
na kolory tęczy. To sprawia, że 
jest on kolorowy  i nie tak
straszny jak się wydawał.
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Czasami pomaga przytu-
lenie lub głaskanie zwie-
rzaka. Przytulanie poduszki 
też jest przyjemne.

Waaba wykonuje ćwiczenia oddechowe.
Najpierw wydmuchuje całe powietrze ustami, 
jakby zdmuchnęła świecę. Następnie wdycha 
powietrze przez nos. Wyobraża sobie, że pachnie 
truskawkami. Kiedy Waaba ćwiczy w ten sposób 
uspokaja się.

Maco opowiada o swoim 
zmartwieniu dorosłemu. 
Myśli o tym, że to
zmartwienie może też
przynieść coś dobrego. Na 
przykład kiedy jedni się 
martwią, inni ludzie im
pomagają. To zawsze
pociesza Maco i sprawia, że 
zmartwienie znika.
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PORADY ZAŁOGI KIP



Wytnij zdjęcia załogi Kip i pobaw się ludzikami 
w sposób, który pozwoli im zapomnieć o ich 

zmartwieniach.

Możesz także sprawić, by ludziki wspólnie za-
stanowiły się, w jaki sposób mogą sobie lepiej 

radzić ze swoimi zmartwieniami.

Pamiętaj, aby powiedzieć ludzikom, że wszyst-
kie uczucia są ważne i nie powinniśmy ich 

unikać. Możemy nauczyć się wspólnie
rozmawiać o uczuciach, ponieważ to pomaga 

nam w radzeniu sobie z nimi. Ważne jest
również dzielenie się miłymi uczuciami z 

innymi.

Załoga Kip życzy wszystkim dzieciom
radosnej zabawy!
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POBAWMY SIĘ 
RAZEM Z

ZAŁOGĄ KIP



PARKING DLA TELEFONU TO
MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA
ZOSTAWIĆ TELEFON NA NOC. 

MOŻESZ TEŻ ZOSTAWIĆ TUTAJ
TELEFON W CIĄGU DNIA, GDY 

BĘDZIESZ ROBIĆ INNE RZECZY. 
JEŚLI NIE MASZ WŁASNEGO

TELEFONU, MOŻESZ PRZEKAZAĆ
PARKING DLA TELEFONU KOMUŚ, 

KTO GO POTRZEBUJE.

PARKING DLA TELEFONU TO
MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA
ZOSTAWIĆ TELEFON NA NOC. 

MOŻESZ TEŻ ZOSTAWIĆ TUTAJ
TELEFON W CIĄGU DNIA, GDY 

BĘDZIESZ ROBIĆ INNE RZECZY. 
JEŚLI NIE MASZ WŁASNEGO

TELEFONU, MOŻESZ PRZEKAZAĆ
PARKING DLA TELEFONU KOMUŚ, 

KTO GO POTRZEBUJE.



Pokoloruj zdjęcie. Możesz słuchać
spokojnej muzyki, kiedy to robisz. Wybierz 

muzykę, która sprawia, że
czujesz się spokojny/a lub szczęśliwy/a.

Kolorowanie i słuchanie spokojnej muzyki 
może również pomóc w radzeniu sobie ze 

zmartwieniami!



Małe stworzenie jest zmartwione i
przestraszone. Narysuj lub napisz, jak

mógłbyś/mogłabyś je pocieszyć
lub jak mogłoby się uspokoić. Możesz

wymyślić własne sposoby lub wybrać jedną z 
porad załogi Kip.

POTRZEBUJEMY 
TWOJEJ POMOCY


