
Bajka terapeutyczna „  O Antosiu, który boi się burzy „ 

 

Bajka dla dziecka, które boi się być samo podczas burzy.  

 

Wszystko otaczała ciemność. Gdzieniegdzie jedynie szkliło się światło ulicznych latarni, a ich blask 

przerywany był gwałtownymi i niezwykle jaskrawymi błyskami otaczającej wszystko burzy. Antoś 

zakrył się kołdrą po same uszy i - starając się zasnąć - wyobrażał sobie, że przeraźliwe grzmoty za 

oknem to jedynie odgłosy przejeżdżających ulicą samochodów. Jednak sposób ten nie pomagał 

przerażonemu chłopcu na długo. Jego lęk przed burzą istniał od zawsze i Antoś nie wiedział nawet, 

dlaczego. Odkąd sięgał pamięcią, burzowe grzmoty wywoływały u niego efekt bezgranicznej paniki i 

nieopisanego strachu. Po kolejnym uderzeniu pioruna, którego grzmot chłopiec usłyszał tak głośno i 

wyraźnie, iż był przekonany, że uderzył on wprost pod jego oknem, Antoś postanowił poszukać 

schronienia w sypialni mamy.  

We własnym pokoju chłopiec nie czuł się bezpiecznie, a zabawki, stojące na półkach i rzucające na 

ścianę przeraźliwe cienie, jeszcze bardziej potęgowały strach chłopca. Tak więc, rozglądając się 

uważnie wokoło i tuląc do siebie swojego ulubionego misia, chłopiec wymknął się z pokoju. Starając się 

iść na paluszkach, aby nie obudzić uspokojonych na chwilę piorunów, Antoś skradał się przez pokój 

gościnny. Wtem usłyszał jakiś hałas. Odwracając się, zauważył swojego dziadka wychodzącego z kuchni 

z kubkiem gorącego mleka. Uspokajając zbyt szybkie bicie serca spowodowane ogromnym strachem, 

chłopiec z radością zareagował na obecność osoby, która była dla niego uosobieniem bezpieczeństwa. 

Natomiast dziadek, spostrzegłszy swojego ukochanego wnuczka i jego przerażoną buzię, uśmiechnął 

się przyjaźnie, aby go uspokoić. Antoś wyznał dziadkowi powód swojej bezsenności i z zadowoleniem 

zgodził się towarzyszyć mu podczas picia gorącego mleka. Wiedział bowiem, że dziadek, jako osoba 

mająca w zwyczaju opowiadanie różnych wspaniałych i nieprawdopodobnych historii, także tym razem 

zaszczyci go którąś z nich. Chłopiec się nie mylił. Mając na względzie przerażenie wnuczka wywołane 

panującą wokoło burzą, postanowił podzielić się z nim historią, której nie opowiedział jeszcze nikomu 

na świecie. Antoś poczuł się wyróżniony. Wiedział, że spotyka go coś nadzwyczajnego i skupiając z 

całych sił swoją uwagę na słowach dziadka, zaczął wyobrażać sobie opowiadaną historię…  

Dawno temu, kiedy na świecie nie było zmartwień ani rzeczy niemożliwych, kiedy wszędzie dookoła 

panowała magia, urzeczywistniając marzenia, żył pośrodku lasu, w małej chatce chłopiec o imieniu Staś. 

Jego rodzice pracowali bardzo ciężko i poświęcali swojemu synkowi mało czasu. Co wieczór byli zbyt 

zmęczeni, aby pomagać chłopcu w lekcjach i obowiązkach domowych, więc kładli się wcześnie spać. 

Staś wiedział, że rodzice go kochają i nie miał im za złe, iż nie poświęcają mu wiele uwagi. On także 

bardzo ich kochał. Kładąc się wieczorem do łóżka, rozmyślał, jak to będzie w przyszłości, kiedy będzie 

pomagał rodzicom, aby mogli odpoczywać i cieszyć się życiem. Mimo tych przeciwności losu Staś był 

chłopcem radosnym i dobrym. Jednak jego spokój zakłócała jedna myśl. Staś bowiem panicznie bał się 

burzy. Każdy grzmot i błysk pioruna przyprawiały go o gęsią skórkę. Nie pomagało chowanie się pod 

łóżko, stawianie na parapecie pluszowego tygrysa w celu obrony przed błyskawicami. Stasia nie 

opuszczał strach. Chłopiec wiedział, że jedynie przy rodzicach czułby się bezpiecznie, jednak byli oni 

zbyt zmęczeni, aby się obudzić i go przytulić. Staś leżał więc w swoim łóżeczku i płakał. Płakał tak długo 

i tak głośno, że usłyszały go leśne elfy znane ze swej wielkiej odwagi. Zaciekawione były, kto jest aż 

tak nieszczęśliwy, że wylewa tyle łez. Kierując się dźwiękiem płaczu, trafiły pod dom Stasia. Skradając 

się pod okno chłopca, rozprawiały o możliwych powodach tak ogromnej rozpaczy. Gdy po wielu próbach 



udało wdrapać im się na parapet, ich oczom ukazał się opatulony kołdrą i zapłakany Staś. Elfy poczuły 

tak wielkie współczucie dla nieszczęśliwego chłopca, że postanowiły zagrać mu na harmonijce ich 

ulubioną, uspokajającą i kojącą ból melodię. Staś usłyszał łagodny dźwięk dochodzący spod okna. 

Postanowił, mimo ogromnego strachu, sprawdzić, skąd dochodzi muzyka. Skradał się niepostrzeżenie, a 

po odsłonięciu zasłonki zauważył trzy elfy, z których jeden grał na harmonijce, a dwa pozostałe 

tańczyły w rytm delikatnej melodii. Tańczące w swych kolorowych strojach elfy, przypominały chłopcu 

dwa piękne, rozkwitające kwiaty. Staś był oczarowany elfami i świadomy tego, iż jest prawdopodobnie 

jedynym człowiekiem, który może oglądać te wspaniałe stworzenia. Postanowił im nie przeszkadzać  

i cichutko wrócił do swojego łóżka. Przytulił się do ciepłej poduszki, opatulił kołderką i - mimo 

błyskających na zewnątrz piorunów - spokojnie zasnął. Od tej pory w czasie burzy, gdy strach nie 

pozwalał spokojnie spać, Staś zawsze słyszał pod oknem łagodny dźwięk harmonijki i radosny śmiech 

elfów, chroniących go przed burzą. Po zakończeniu opowieści dziadek spojrzał na swego wnuczka, 

który pochłonięty wyobrażaniem sobie historii Stasia, spokojnie zapadł w sen. Staruszek delikatnie 

wziął wnuczka na ręce i zaniósł do jego łóżeczka, kładąc przy nim ulubionego misia. Wymknął się z 

pokoju i zaczął zmierzać w stronę własnej sypialni. Wiedział, że mimo szalejącej na zewnątrz burzy i 

przerażających grzmotów, piorunów, uda mu się zasnąć, gdyż za oknem kolejny raz usłyszy znaną mu z 

dzieciństwa melodię…  

Bajka ta dotyczy lęku przed burzą, ale również sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach 

wywołujących lęk. Jednocześnie dotyka problemu dzieci osamotnionych, nie otrzymujących 

dostatecznej uwagi od swoich rodziców i opiekunów. Ulubiony miś czy kubek ciepłego mleka to 

talizmany pomagające poczuć się bezpiecznie. Staś pokonał lęk przed piorunami i błyskawicami,  

stanowi więc przykład dla Antosia – naszego bohatera. Historia ta normalizuje lęk pokazując, że nie 

jest on obcy wielu osobom.  

Proponowane pytania pogłębiające:  

- Czy zdarza się, że czasem się czegoś boicie?  

- Co wywołuje u was lęk? Jakie sytuacje?  

- Jak wygląda i zachowuje się osoba, która się czegoś boi?  

- Co sprawia, że boicie się mniej? Co pomaga wam przegonić strach?  

Prace plastyczne  

Wykorzystując dowolne techniki i materiały dzieci mogą wykonać ilustracje dla bajki, np. namalować 

burzę, Antosia lub Stasia albo swoje talizmany, które pomagają radzić sobie z lękiem.  

 

Bajkę zaczerpnięto z książki pod redakcją M. Leszczawskiej Bajki całkiem nowe. Opowieści 

terapeutyczne studentów filologii polskiej. (2008). Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie, Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa. s.115. 


