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Prezentacja „Balonik złości“ 

Opowiem Wam teraz, jak to jest ze złością. Opowiem Wam jak zachowywał się pewien chłopiec, 

gdy się złościł. Wyobraźcie sobie, że złość to powietrze, które wypełnia balonik. Im balonik jest 

większy tym większa jest złość chłopca.  

Bolek przyszedł do przedszkola w świetnym humorze. Pani powiedziała, że dzisiaj przedszkolaki będą 

malowały swoje domy. Bolek ucieszył się, bo lubił malować, a domy zazwyczaj dobrze mu wychodziły.  

Usiadł przy stoliku z innymi dziećmi i zabrał się do pracy. Bolek zaczął malować ściany i podłogę w 

swoim domu. Uśmiechał się przy tym myśląc, że pani na pewno pochwali jego pracę. Niestety podłoga 

domu wyszła mu nierówna, ale Bolek nie przejął się tym. Zauważył to jednak siedzący obok Bolka 

kolega, Lolek. Lolek popatrzył na obrazek i powiedział: „Ale krzywą podłogę namalowałeś. Twój 

dom zaraz się przewróci“. Dmuchamy balonik. Bolek się zirytował, że kolega zwrócił uwagę akurat 

na podłogę. Uśmiech zniknął z jego twarzy, miał teraz poważną minę. Zmartwił się, że pani też zwróci 

uwagę na tą krzywą podłogę. Postanowił jednak skończyć obrazek i starannie pomalować ściany, bo 

wtedy krzywa podłoga nie będzie widoczna. Malował domek mocno naciskając kredkę, aż język 

wysuwał z napięcia.  Tak szybko chciał pomalować ściany, że niechcący wyjechał kolorową kredką 

poza kontury domu. Lolek od razu to zauważył i powiedział: „Co tak nieładnie malujesz? Cały czas 

wyjeżdżasz za linie.“ Dmuchamy balonik. Bolek był teraz naprawdę zdenerwowany. Zacisnął usta i 

zmarszczył brwi. Spojrzał wrogo na Lolka, który spokojnie kończył swój obrazek. Najchętniej 

powiedziałby mu coś niemiłego, ale nic się nie odezwał. Bolek popatrzył na swój obrazek i zupełnie 

odechciało mu się malować. Chciał jak najszybciej skończyć swoją pracę i oddać ją pani. Zaczął 

malować niebo nad domem, ale Lolek znowu spojrzał na jego domek i powiedział: „Ojej, zapomniałeś 

namalować komina. Co to za domek bez komina”. Dmuchamy balonik. Bolek był już bardzo zły. Sam 

nie wiedział, czy na obrazek, który mu się nie udał, czy na Lolka, który ciągle mu zwracał uwagę. 

Chętnie wyrzuciłby ten obrazek do śmietnika. W oczach Bolka pojawiły się łzy, ale nie chciał, żeby to 

Lolek zauważył. Pokazał mu więc język mówiąc pod nosem „Nie twoja sprawa“. Chciał zasłonić 

obrazek ręką, żeby Lolek nie mógł na niego patrzeć. Tak gwałtownie przesunął ręką po stole, że 

zagniótł niechcący swój obrazek. Lolek od razu to zauważył i powiedział: „O rany! Zniszczyłeś swój 

obrazek!“. Dmuchamy balonik tak, żeby pękł. Bolek był po prostu wściekły. Nie mógł już dłużej 

słuchać gadania Lolka i z całej siły uderzył go w ramię.  

Podsumowujemy historię mówiąc, że gdy ludzie są bardzo źli, a złości jest tak dużo jak w naszym 

balonie to ta złość czasami wybucha, eksploduje i wtedy ludzie zachowują się gwałtownie: krzyczą, 

kopią, biją, rzucają przedmiotami itp. Są jednak sposoby, żeby wypuścić powietrze z balonika zanim 

on pęknie. Warto mówić innym ludziom o tym, co nas złości, prosić dorosłego o pomoc lub 

odreagowywać ją w bezpieczny sposób, np. malując swoją złość na obrazku. Można zapytać dzieci, 

co mógł zrobić Bolek, żeby wypuścić powietrze z balonika zanim pękł. 


