
„Hania w domu” 

 
Dzisiaj Hania wstała wyjątkowo wcześnie. Gdy spojrzała na zegarek na jej twarzy 

pojawił się uśmiech, po czym pomyślała, że spokojnie zdążyłaby do szkoły. Usiadła na 

swoim łóżku myśląc, że to kolejny dzień edukacji w domu. Powiedziała do swojej siostry, 

która też już nie spała, że marzy o tym, by ten dzień był przyjemniejszy od poprzednich, by 

ani ona, ani rodzice nie musieli denerwować się lekcjami i nauką.  

Dziewczynka w podskokach szybciutko pobiegła do kuchni, w której czekali już na 

nią Rodzice z pysznym śniadaniem. Hania z apetytem zjadła płatki na mleku, a po chwili 

Rodzice oznajmili, że dzisiaj muszą wyjść do biura załatwić kilka ważnych spraw. 

Dziewczynka jak nigdy wcześniej odparła: „Jasne, nie ma sprawy, o mnie się nie martwcie, 

poradzę sobie”.  

Hania od razu zabrała się do działania, postanowiła zrealizować to, o czym pisała 

wcześniej wychowawczyni. Mianowicie, Pani Ala sugerowała, że pomocny podczas edukacji 

w domu jest plan dnia. Hania postanowiła sprawdzić, więc nadal w doskonałym humorze 

pobiegła do swojego pokoju po kartkę i długopis. Gdy weszła, pomyślała „O rety! Co to za 

bałagan na moim biurku?”, po czym przystąpiła do sprzątania. Hania stwierdziła: „Tyle 

niepotrzebnych rzeczy, chyba nie muszą tutaj leżeć”. Gdy biurko było doskonale posprzątane 

nasza bohaterka przystąpiła do sporządzania planu. „Abym tylko nie zapomniała o ważnych 

punktach, o których mówiła nam Pani Ala”- stwierdziła dziewczynka. Hania pamiętała  

o wypisaniu zadań do wykonania na dzisiejszy dzień, uwzględniła również czas na posiłek 

oraz na aktywność ruchową. Powoli realizowała kolejne punkty na swojej liście, po czym 

skreślała je czerwonym długopisem. „Ale szybko mi idzie”- pomyślała. Była bardzo 

zaangażowana. Właśnie kończyła wykonywać ostatnie zadanie i zaczynała myśleć o dalszym 

układaniu swoich ulubionych puzzli z pieskiem. Dziewczynka w najlepsze bawiła się, 

podśpiewując i nucąc piosenki, gdy z korytarza dobiegł głos rodziców, którzy właśnie wrócili 

z pracy. „Skarbie, jak Ci minął dzisiejszy dzień?”- zapytali rodzice. Hania nieustannie   

z uśmiechem na twarzy odpowiedziała „Wyśmienicie, rewelacyjnie, bardzo dobrze”. Rodzice 

odpoczęli, chwilkę porozmawiali z córką, po czym stwierdzili, że nadszedł czas na naukę- 

„Haniu, chcielibyśmy abyś powoli zaczęła odrabiać lekcje, na pewno masz dużo, tak jak 

wczoraj”. Dziewczynka pełna dumy powiedziała Rodzicom „Mamo, Tato, niespodzianka, 

wszystkie lekcje odrobione”. Rodzice byli pełni niedowierzania, otworzyli szeroko oczy, po 

czym Hania opowiedziała im o dzisiejszym osiągnięciu.  

 

Pytania sprawdzające rozumienie opisanej sytuacji: 

1. Jaką emocję odczuwała dzisiejszego dnia Hania? 

a. złość 

b. radość 

c. zdziwienie 

d. wstyd 

 

2. Jak Ci się wydaje jaka była siła przeżywanej emocji? 

a. bardzo intensywna 

b. intensywna 

c. normalna/ średnia 



c. słaba 

d. bardzo słaba 

 

3. Co wskazuje na odczuwaną radość?  

a. uśmiech na twarzy 

b. katar 

c. zaczerwienie twarzy 

d. pocenie rąk 

 

4. W jakich sytuacjach czujesz emocją, którą czuła dzisiaj Hania?  

a. …………………………………………………………………………………….. 

b. …………………………………………………………………………………….. 

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