
„Niespodzianka” 

Mijają kolejne dni i tygodnie, a Hania nadal pozostaje w domu. Sytuacja ta nie 

zmienia się od momentu kiedy ją poznaliśmy, jednak to nie oznacza, że jej życie jest 

monotonne czy też nudne. Pomimo czteroletniej różnicy wieku coraz poprawniej rozwija się 

relacja Hani z siostrą Julką, zdecydowanie częściej znajdują wspólny temat do rozmów, 

podejmują wspólne aktywności i spędzają razem czas wolny. Julka stała się bardziej 

opiekuńcza wobec siostry i pomaga jej podczas odrabiania lekcji, gdy jest taka potrzeba. 

Zaprasza ją do wspólnych zabaw i rzadziej traktuje ją jako młodszą, przeszkadzającą siostrę.  

Kilka dni temu dziewczynki przeglądały wraz z Rodzicami gazetę regionalną. Na 

jednej ze stron Mama spostrzegła ogłoszenie dotyczące konkursu dla rodzeństwa i z wielkim 

entuzjazmem czytała warunki przystąpienia do niego. Ku zdziwieniu Rodziców dziewczynki 

zareagowały dość obojętnie, nie przejawiały zbytniego zainteresowania nim.  

Dzisiaj, od samego rana siostry namawiały się, szeptały sobie coś do ucha,  

a Rodzice całkowicie nie wiedzieli o co chodzi. Postanowili więc nie wtrącać się i nie 

dopytywać, zajęli się zaś swoimi sprawami. Jak się okazało reakcja dziewczynek na 

ogłoszenie była celowa, chciały zrobić Rodzicom niespodziankę. Julka jeszcze raz dokładanie 

przeczytała fragment dotyczący konkursu, a gdy wszystko było jasne i zrozumiałe, zaczęły 

działać.  

Zarówno Hania, jak i Julka miała wiele pomysłów i propozycji, obu dziewczynkom 

zależało na wyjątkowości ich pracy. Zgodnie współpracowały biorąc pod uwagę swoje 

zdanie. Po rozmowach i namyśle zadecydowały, że ich pracę konkursową będzie stanowiła 

gra planszowa. Rozpoczęły od wyszukania dużego arkusza papieru, przygotowały flamastry, 

kredki, inne niezbędne przybory. Nie zabrakło także kolorowych naklejek  

i brokatów. Siostry podzieliły się pracą. Hania odpowiedzialna była za wykonanie ilustracji 

na planszy oraz sklejenie kostek i wykonanie pionków.  Julka zaś za opisanie poszczególnych 

pól i opracowanie zasad gry. Zajęło im to niemal cały dzień.  Tworzeniu gry towarzyszyło 

zniecierpliwienie i chęć szybkiego zaprezentowania gry Rodzicom oraz wspólnego 

przetestowania. 

Dziewczynki skończyły projekt tuż przed kolacją. Zmęczenie i głód widoczny był  

w zjadanych porcjach, wielkim apetycie i dokładkach. Nieoczekiwanie Rodzice usłyszeli: 

„Mamy dla Was niespodziankę!”. Julka w podskokach pobiegła do pokoju Hani i z wielką 



dumą przyniosła ogromną planszę. Starannie rozłożyła ją na podłodze w salonie. 

Dziewczynki z wielkim uśmiechem na twarzy poinformowały rodziców, że chciałyby 

przystąpić do konkursu, o którym czytali kilka dni temu w gazecie. Hania wskazując na grę 

planszową, z wypiekami na twarzy oznajmiła „Oto nasze dzieło”.  

Rodzice nie mieli pojęcia o tym, co od rana działo się w pokoju Hani. Zrobili wielkie 

oczy pełne niedowierzania, w osłupieniu spoglądali to na siebie, to na córki. Mama usiadła 

wygodnie fotelu, zaś Tato przykucnął przy planszy. Poprosili, by Córki opowiedziały  

o szczegółach gry. Siostry zaprezentowały rodzicom efekt końcowy- grę planszową, 

wspomniały także szczegółowo o przygotowaniach. Rodzice zachwycali się grą,  

a szczególnie jej zasadami, uznając za ciekawe i pomysłowe. Mama dodała również, że w jej 

opinii poszczególne pola dostarczą graczom wiele radości, humoru, a zadania do wykonania 

utrzymają w napięciu. Ostatnie zdanie Taty Krzysztofa to „Niewątpliwie Wasza gra dostarczy 

graczom wiele pozytywnych wrażeń. Jest nietypowa i niepowtarzalna. Jesteśmy z Mamą 

bardzo z Was dumni”.  Hania stojąc z boku, przysłuchując się wypowiedziom Rodziców,  

a jednocześnie wiedząc, że nikt nie zwrócił uwagi na elementy gry wykonane przez nią 

poczuła się nieswojo i dziwnie. Momentalnie poczuła żal do siostry, a nawet złość, chociaż ta 

nie ponosiła żadnej winy. Rodzicom nie chciała wprost powiedzieć o wykonanych przez nią 

elementach gry. Odczuła brak zauważenia wykładu i jej trudu w wykonanie gry. Na twarzy 

dziewczynki pojawił się smutek i rozczarowanie, zmienił się jej radosny nastrój. Tłumacząc 

się, że jest zmęczona i potrzebuje odpoczynku poszła do swojego pokoju. 

Julka, gdy została sama z rodzicami wyjaśniła co się wydarzyło……  

PYTANIA: 

1. Jaką emocję odczuwała Hania podczas prezentacji gry rodzicom? 

a. Dumę 

b. Radość 

c. Zazdrość 

d. Wstyd  

2. Co według Ciebie mogła zrobić Hania, by poczuć się lepiej? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

3. Jak oceniasz zachowanie Julki w zaistniałej sytuacji? 



…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

4. W jakich sytuacjach i w relacji z jakimi osobami Ty doświadczasz omawianej emocji? 

a…………………………………………………………………………………………. 

b………………………………………………………………………………………… 

c…………………………………………………………………………………………. 
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