
 

 
Smutek  zazwyczaj odczuwamy, kiedy dzieje się coś, co nam się nie podoba. To uczucie sprawia, że nasze 

oczy i usta opadają i patrzymy w pustkę. Wszystko widzimy w czarnych barwach. Nie mamy na nic ochoty i 

cały dzień najchętniej spędzilibyśmy, leżąc w łóżku . 

 

Uwzględniając trzy poziomy intensywności, możemy określić, jak bardzo jesteśmy smutni. Żeby 

zmierzyć smutek, wykorzystamy przykład deszczu: 

 

INTENSYWNOŚĆ 1 – NISKA 

 

 

 

 

Kiedy jesteśmy trochę smutni, czujemy 
niewielką pustkę, zauważamy, że czegoś 
nam brakuje. To tak, jakby zaczęło mżyć  
i zrobiło się zimno. Deszcz trochę 
przeszkadza, ale jest delikatny. 

INTENSYWNOŚĆ 2 - ŚREDNIA Kiedy jesteśmy smutni, czujemy się rozbici  
i ogarnia nas pesymizm. Deszcz pada mocno, 
moczy nasze ubrania, włosy, twarz… 
Chcielibyśmy otworzyć parasol, ale albo 
zapomnieliśmy go zabrać, albo jest zepsuty. 
Chcemy usiec, żeby gdzieś się schronić, ale 
nie wiemy, w którą stronę biec, więc stoimy 
na środku ulicy, bo nie wiemy, co robić. 
Bardzo możliwe, że mamy ochotę się 
rozpłakać. Czasami nawet nie możemy tego 
uniknąć.  

INTENSYWNOŚĆ 3 - WYSOKA Kiedy jesteśmy bardzo smutni, czujemy się 
tak, jakbyśmy wpadli do głębokiej i ciemnej 
studni, z której nie potrafimy się wydostać. 
Gdy jesteśmy naprawdę bardzo smutni, 
pada ulewny deszcz. Jesteśmy przemoczeni 
do suchej nitki. Kiedy leje jak cebra i smutek 
wszystko zalewa, trudno jest nam nawet 
oddychać. Wydaje się, jakby burza miała się 
nigdy nie skończyć, a my będziemy dryfować 
na pokładzie papierowej łódki. Najbardziej 
prawdopodobne jest to, że podczas tej 
podróży donikąd będziemy płakać.  



 

 

 

„ SPRÓBUJ LEPIEJ POZNAĆ SWÓJ SMUTEK”  jest to zadanie, które ukazuje nam co czujemy, co myślimy, 

kiedy odczuwamy smutek. Mogą wam pomóc takie określenia, jak na przykład: CIĘŻKO, BOLI, NIC MI SIĘ 

NIE CHCE, NIE MAM SIŁY, NIE MAM ENERGII. Zastanówcie się, co Wy czujecie, kiedy jesteście zasmuceni i 

spróbujcie napisać lub narysować to w chmurkach (załącznik nr 1 do wydrukowania).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Smutek jest podstawowym uczuciem i nie powinniśmy go odrzucać, ponieważ od czasu do czasu dobrze 

jest pozwolić mu zostać z Nami przez chwilę. Musimy nauczyć się jednak, jak nie pozwolić mu zawładnąć 

całym Naszym życiem. Dlatego, tak samo jak pozwalamy mu wejść do naszego życia, trzeba też nauczyć się 

mówić mu „do widzenia”. Spróbujecie sami: 

 

Sposoby na regulowanie smutku podzielimy na dwie części: 

Aby pozwolić smutkowi wejść  1. Jeśli chcesz, poświęć czas na płacz, w ten 
sposób możesz sobie ulżyć.  

2. Porozmawiaj z kimś zaufanym i opowiedz 
mu, co się stało. 

3. Możesz pomyśleć chwilę o tym, co się 
wydarzyło, i uświadomić sobie, że to 
normalne, że tak się czujesz. 

4. Jeśli to konieczne, poszukaj rozwiązania 
tego, co się sałato, żeby znaleźć spokój.  
 

Aby zacząć żegnać się ze smutkiem 1. Pomyśl o czymś przyjemnym. 
2. Włącz wesołą muzykę. 
3. Spotkaj się z przyjaciółmi. 
4. Zajmij się jakimś sportem albo rozrywką, 

żeby się pobudzić. 
5. Powtarzaj sobie: „Już minęło”, „ Nie warto 

wciąż o tym myśleć!”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
A oto ŁAPACZ TROSK          co musicie zrobić, żeby powstał : 
1. Pokoloruj swój łapacz trosk na ulubione kolory. 
2. Wytnij kwadrat z łapaczem, a następnie odwróć go białym tłem do siebie. 
3. Zagnij rogi do środka, aż zobaczysz numerki. 
4. Teraz złóż kwadrat na pół, by cyferki były po zewnętrznej stronie, po czym otwórz i zrób to samo 
wzdłuż drugiego boku i następnie rozłóż. 
5. A teraz spróbuj skierować wszystkie rogi kwadratu do środka, wkładając palce pod skrzydełka 
cyferek. 
6. Spróbuj poruszać bokami, prawda że fajne? 
 
Jeśli składanie jest dla Was zbyt skomplikowane, możecie po prostu wyciąć środkowy kwadrat, zrobić 
dziurkę, przeciągnąć przez nią sznurek i powiesić swój łapacz trosk w wybranym przez Was miejscu, 
tak żebyście zawsze mogli do niego zajrzeć  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zapraszamy Was do przeczytania terapeutycznej bajki o smutku. Chętnych zapraszamy do odsłuchania i obejrzana 

nagrania wykonanego przez nas ;-). Znajduje się ono na facebook naszej strony- oto link: 

https://www.facebook.com/Specjalny-O%C5%9Brodek-Szkolno-Wychowawczy-im-Anny-Kar%C5%82owicz-w-

Pu%C5%82tusku-103617437725395/ 

BAJKA O SMUTNYM MIEŚCIE… 

Za wielką rzeką, bardzo daleko, było małe miasteczko. Ktoś, kto patrzył na nie z daleka, nie zauważyłby nic 

dziwnego. Ale jeżeli podeszlibyśmy całkiem blisko zauważylibyśmy, że jest inne od wszystkich miejsc, 

które wcześniej widzieliśmy. Dlaczego? Były w nim przecież domy, ulice, szkoły, przedszkola. Mieszkali 

ludzie. Co więc było dziwnego? Chcecie wiedzieć? W tym mieście nikt się nigdy nie uśmiechał. Mieszkali w 

nim sami smutni ludzie - smutni panowie, smutne panie, smutne mamy i babcie, smutni tatusiowie i 

dziadkowie, i oczywiście smutne dzieci. Nawet nie wiedzieli jak to jest nie być smutnym, bawić się i śmiać . 

Za to często z ich oczu płynęły łzy. Tak było zawsze i właściwie nikogo to nie dziwiło. Ale pewnego dnia 

coś się zmieniło. Do miasta zawędrował szczęśliwy chłopiec. Gdy szedł uśmiechnięty ulicami miasta i 

pozdrawiał ludzi, których mijał, wszyscy przez chwilę czuli się inaczej. Wszystkim przez chwilę robiło się 

ciepło koło serca. Chłopca dziwiło, że nikt się nie uśmiechał, ale ponieważ sam był bardzo szczęśliwy nie 

przeszkadzało mu to. Postanowił w tym mieście zamieszka . I tak zrobił. Szczęśliwy chłopiec zamieszkał w 

smutnym mieście i niestety gdy mijały dni z jego twarzy zaczął znikać uśmiech. Pewnie wiecie, że bardzo 

trudno jest być szczęśliwym, gdy wszyscy wokół są smutni. I coraz częściej z oczu chłopca płynęły łzy. 

Początkowo chłopiec nie zauważył tej zmiany, ale pewnego dnia obudził się tak nieszczęśliwy. że nawet 

nie chciało mu sie wstać z łóżka. I wtedy przypomniał sobie, że jeszcze niedawno było inaczej, cały czas 

chciało mu się śpiewać i tańczyć ze szczęścia. - Tak nie może by ! - powiedział głośno. - Ja chcę być 

szczęśliwy i chcę uszczęśliwiać innych ludzi jak dawniej .. Szybko wstał z łóżka i wyszedł z domu. I wtedy 

zauważył po raz pierwszy jeszcze jedną dziwną rzecz. Nigdy, mieszkając w tym mieście, nie widział słońca, 

a całe niebo było pokryte szarymi chmurami niby zasłoną. - Hej, dziewczynko! - zawołał do dziewczynki 

przechodzącej obok. - Kiedy ostatnio świeciło tutaj słońce? - Jakie słońce? - zapytała smutno smutna 

dziewczynka. - Aha - pomyślał, - to dlatego wszyscy są tacy smutni, że nigdy nie widzieli słońca. - Muszę to 

zmienić - powiedział głośno. Pomyślał chwilę (a muszę wam powiedzie , że był to bardzo sprytny 

chłopiec), przyniósł wszystkie potrzebne materiały i narzędzia i zaczął budować drabinę. Ludzie 

przechodzący obok zaczęli się przygląda . Ich smutne spojrzenia dodawały chłopcu sił. Drabina była coraz 

dłuższa i dłuższa. Gdy była już tak długa, że sięgała od jednego końca miasta do drugiego, chłopiec oparł ją 

o najwyższy w mieście dom, schował do kieszeni ostry nożyk i zaczął się ostrożnie wspina . Wchodził 

coraz wyżej i wyżej, a smutni ludzie przyglądali się. Gdy był już tak wysoko, że z dołu wydawał się tylko 

małą plamką sięgnął szarej zasłony z chmur. Wyciągnął z kieszeni nożyk i wyciął w chmurach dziurę tak 

dużą, jak tylko było to możliwe. I wtedy po raz pierwszy przez dziurę w chmurze zaczęło świecić słońce. 

Światło słoneczne powoli zaczęło rozchodzić się po ulicach, domach, zaglądało w każdy nawet najdalszy 

kąt. I coś się zaczęło zmienia . Kolory stały się jaśniejsze, żywsze, weselsze. Ludzie poczuli na swoich 

twarzach ciepło promieni słonecznych. Wesołe promyki zaczęły ich łaskotać po nosach, ustach, policzkach. 

To było przyjemne. Rozglądali się podziwiając nowe kolory i powoli zaczęli się uśmiecha . Uśmiechali się 

coraz szerzej i cieplej najpierw sami do siebie, potem odwracali się do stojących obok i uśmiechali się do 

nich. I to był pierwszy dzień nowego życia w tym mieście. Od tego dnia wszyscy się do siebie uśmiechali i 

byli szczęśliwi. Zdarzały się oczywiście dni gdy ktoś był smutny, ale wtedy wychodził na dwór, patrzył na 

słońce, na uśmiechających się ludzi i też zaczynał się uśmiecha. 
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