
Bajka terapeutyczna „Młodszy braciszek” 

TEMAT: lęk przed utratą swojej pozycji w rodzinie, zaakceptowanie młodszego rodzeństwa  

CEL: uświadomienie, że każdy domownik jest ważny i niepowtarzalny, ma swoje stałe miejsce w 

rodzinie  

Tuż obok zielonego parku, w którym można świetnie bawić się w chowanego, niedaleko błękitnego 

jeziora, na którym puszczanie kaczek z kamieni udaje się tak, jak nigdzie indziej, stał mały, błękitny 

domek. W domku tym mieszkał Krzyś, mama i tata. Jeśli stanąłbyś tuż pod oknem kuchni, z łatwością 

usłyszałbyś, jak mama woła syna na obiad albo prosi go, żeby umył ręce. Może nawet zdołałbyś dostrzec 

przez firankę stojący na parapecie deser, którego Krzyś nigdy nie może się doczekać? Cóż, na pewno 

usłyszałbyś to wszystko: mamę, chłopca i wołanie na obiad, i może nawet zobaczyłbyś deser stojący na 

parapecie, gdyby nie jeden kłopot: otóż mamy nie było w kuchni, choć właśnie zbliżała się pora obiadu - 

nie było jej też w salonie, w pokoiku Krzysia ani nawet w garażu. Mamy najwyraźniej wcale nie było w 

domu, a co gorsza, nie było też taty.  

Z Krzysiem została babcia, naprawdę bardzo dobra i kochana, ale nie była przecież mamą, nawet jeśli 

pozwalała mu jeść lody przed obiadem.  

- Mama to mama, i nikt jej nie zastąpi, po prostu - powiedział Krzyś, siedząc zupełnie sam w swoim 

pokoiku.  

Kiedyś mama była z nim cały czas, żeby nie wiadomo co. Bawiła się z nim w zgadywanki, chodzili razem 

do parku ... Tak było do wczoraj! Jednak teraz wszystko się zmieniło, i Krzyś wcale nie był z tego 

powodu zadowolony.  

Pewnie chciałbyś wiedzieć, co takiego się wydarzyło, że Krzyś stał się taki nieszczęśliwy? Otóż 

dokładnie wczoraj, tuż po tym, jak Krzyś zjadł poobiedni deser, mama i tata powiedzieli mu, że już 

wkrótce będzie miał małego braciszka albo siostrzyczkę. Mama tłumaczyła mu, że od dzisiaj nie będzie 

już mogła nosić go na rękach, bawić się z nim w zapasy na dywanie ani biegać w parku, bo dziecku 

mogłoby się wtedy coś stać. Będzie też miała dla niego troszkę mniej czasu, ponieważ z braciszkiem 

albo siostrzyczką w brzuchu musi często odpoczywać, musi też chodzić do pana doktora, żeby upewnić 

się, że z maleństwem wszystko jest w porządku. Ale mama wie, że Krzyś jest już dużym chłopcem i na 

pewno to wszystko zrozumie i będzie jej pomagał. Krzyś wcale nie był przekonany, że chce mieć 

młodsze rodzeństwo. Dziś rano tata wyprowadził z garażu samochód i razem z mamą pojechali 

odwiedzić pana doktora, zostawiając synka zupełnie samego, nie licząc babci, która była zajęta 

robieniem na drutach. A jeśli teraz będą tak robić codziennie? Chłopiec bał się, że skoro już teraz 

rodzice nie mają dla niego czasu, to kiedy pojawi się dziecko, zupełnie o nim zapomną! Może ten nowy 

brat albo siostra spodoba się rodzicom bardziej niż Krzyś? Pewnie będzie zawsze grzeczny, będzie 



pamiętał o myciu rąk przed obiadem, a pani w przedszkolu powie, że sprawuje się lepiej niż Krzyś i 

zawsze sprząta po sobie zabawki? Rozejrzał się po swoim pokoju. Miś leżał w kącie, klocki rozsypały się 

na podłodze, a kolorowanki leżały w nieładzie na biurku. Sam widzisz, że panował tam wielki bałagan, 

który na pewno nie spodobałby się rodzicom.  Nagle Krzysia naszła straszna myśl. A co, jeśli młodszy 

brat albo siostra zamieszka z nim w pokoju? Będzie musiał oddać wszystkie swoje zabawki, razem z 

ulubionym wozem strażackim i nadmuchiwaną piłką?  Co, jeśli rodzice każą mu oddać bratu albo 

siostrze połowę biurka i kolekcję naklejek? Krzyś zasmucił się nie na żarty. W domu już nigdy nie 

będzie tak jak kiedyś. Rodzice będą mieli nowe dziecko i przestaną poświęcać mu całą swoją uwagę.  

Po co mu ten brat albo młodsza siostra! Wcale ich nie potrzebował! Chłopiec usiadł w kącie pokoju i 

spuścił smutno głowę. Nie zauważył, że przez okno jego pokoiku wszedł do środka rudy kot z długimi 

wąsami i pasiastym ogonem.  

- Dlaczego jesteś taki smutny?  

- zapytał kot.  

Krzyś bardzo się zdziwił, kiedy zobaczył w swoim pokoju niespodziewanego gościa.  

- Nie bój się mnie - powiedział kot.  

- Nazywam się Pazurek i mieszkam w domu obok. A ty jak się nazywasz?  

- Jestem Krzyś - odpowiedział chłopiec. Po chwili wahania dodał: - Jest mi smutno, bo mama i tata 

pojechali do pana doktora. Będą mieli nowe dziecko i dla mnie nie mają już czasu.  

- Będziesz miał młodsze rodzeństwo?  

- ucieszył się Pazurek.  

- Ależ to cudownie! Ja mam mnóstwo młodszych braci i sióstr, starszych zresztą też, i razem świetnie 

się bawimy! Gdybym ich nie miał, chyba cały czas byłoby mi strasznie smutno.  

Krzyś spojrzał na kota ze zdziwieniem.  

- Nie wiem, z czego tu się cieszyć - powiedział z pretensją w głosie.  

- Mama i tata już teraz zostawili mnie samego, a przecież dziecko jeszcze się nie urodziło. Sam 

pomyśl, co będzie potem! Na pewno będą je kochać bardziej ode mnie, i będą mi kazali dzielić się 

wszystkimi zabawkami, i mama już nigdy nie będzie miała czasu, żeby grać ze mną w zgadywanki. 

Pazurek wybuchnął śmiechem, słysząc tę tyradę.  

- Nie ma się czego bać !- zapewnił Krzysia. - Musisz wiedzieć, że ja też kiedyś bałem się tak samo jak 

ty. Mama powiedziała, że urodzą nam się nowi bracia i siostry, a ja pomyślałem, że nie będzie już 

uczyła mnie wspinania się po drzewach i polowania na myszy. Pomyślałem, że zostanę zupełnie sam i nikt 

nie będzie mnie już kochał.  

- Czy tak się stało?  



- zapytał Krzyś.  

- Ależ skąd!  

- odpowiedział Pazurek.  

- Mama kocha nas wszystkich tak samo mocno, bo wszyscy jesteśmy jej dziećmi. Odkąd urodzili się 

bracia i siostry, przestałem być naj młodszy. Zawsze chciałem być taki, jak mój starszy brat, który 

umie wszystko, a teraz to mój młodszy brat chce być taki jak ja! Uczę go, jak ostrzyć pazurki o pień 

drzewa i świetnie się razem bawimy w chowanego! A jak się urodził, to wcale nie spędzałem z mamą 

mniej czasu - wręcz przeciwnie, ciągle jej pomagałem w opiece nad nim i było to bardzo przyjemne!  

- Brzmi nieźle - przyznał Krzyś.  

- Ale co, jeśli u mnie będzie inaczej?  

- To zależy tylko od ciebie - powiedział Pazurek.  

- Na początku twój młodszy brat albo młodsza siostra będzie bardzo mały i nic nie będzie umiał. 

Będzie potrzebował twojej opieki, bo jesteś od niego starszy i silniejszy. Kiedy trochę podrośnie, 

będziecie mogli razem się bawić i nigdy nie będziesz już sam, nawet jeśli rodzice będą musieli wyjść.  

- Czy będę musiał oddać mu swoje zabawki? - przestraszył się Krzyś.  

- Przecież o wiele przyjemniej będzie wam bawić się nimi razem!  

- zdziwił się kot.  

- Co to za frajda samemu bawić się w strażaka? Krzyś zmarszczył czoło, jakby się nad czymś bardzo 

zastanawiał.  

- Chyba masz rację co do rodzeństwa - zwierzył się kotu.  

- Sam pomyśl, jak świetnie moglibyśmy bawić się w parku w chowanego!  

- Cieszę się, że tak myślisz - powiedział Pazurek.  

- Ja swojego brata nie oddałbym za nic na świecie, chociaż na początku ciągle spał i pił mleko. Teraz 

jestem jego ulubionym bratem i uczę go wspinać się na drzewa.  

Krzyś roześmiał się wesoło i wstał z podłogi.  

- Muszę porozmawiać o tym wszystkim z mamą  

- zadecydował.  

- A na razie posprzątam w swoim pokoju, żeby jej było miło, jak wróci od pana doktora.  

- Świetny pomysł - przyznał Pazurek.  

- Teraz więc cię pożegnam i wrócę do mamy i rodzeństwa.  

Jeśli chcesz, wpadnę jeszcze kiedyś w odwiedziny, i może przyprowadzę ze sobą brata?  

- Bardzo chętnie!  

- zgodził się Krzyś i zabrał się za porządkowanie pokoju. 



Kiedy mama i tata wrócili, Krzyś natychmiast do nich pobiegł.  

- Tak bardzo za tobą tęskniłam, synku - powiedziała mama.  

- Pan doktor powiedział, że będziesz miał braciszka. Tata i ja bardzo się cieszymy z tego powodu, bo 

bardzo cię kochamy i chcemy, żebyś miał się z kim bawić i puszczać kaczki na jeziorze.  

Krzyś uśmiechnął się szeroko i postanowił, że będzie takim dobrym starszym bratem, jak Pazurek.  

Cała historia dobrze się skończyła i Krzyś przestał się smucić. Przez okno w kuchni znów słychać 

wesołe głosy całej rodziny, a jeśli dobrze byś się przyjrzał, być może udałoby ci się zobaczyć rudego 

kota wybierającego się do Krzysia w odwiedziny.  

 

Utwór dotyka problemu akceptacji pojawienia się młodszego rodzeństwa. Pokazuje koszty i walory 

bycia starszym, a także porządkuje informacje dziecka na temat konsekwencji powiększenia się 

rodziny. Kot Pazurek oswaja Krzysia z nową sytuacją, normalizuje jego lęki, obawy i wątpliwości. 

Stanowi dla niego przykład kogoś, kto ma za sobą takie doświadczenie i jest zadowolony z roli 

starszego brata. Bajka może stanowić wstęp do dyskusji na temat uczuć towarzyszących zmianie 

pozycji w rodzinie.  

Proponowane pytania pogłębiające:  

- Jak czuł się Krzyś gdy dowiedział się, że będzie miał młodsze rodzeństwo?  

- Czego się obawiał?  

- Co uświadomił mu kot Pazurek?  

- Dlaczego fajnie jest być starszym bratem?  

Prace plastyczne  

Dzieci mogą wykonać rysunki przedstawiające bohaterów naszej bajki lub ilustrujące ich wspólne 

zabawy z rodzeństwem.  
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