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Dramowe bajki o emocjach  – założenia 
Dramowe bajki o emocjach to program profilaktyczny, którego celem jest wspieranie rozwoju 
społeczno-emocjonalnego dzieci od 3 roku życia. Składa się on z czterech cyklów warsztatów, z czego 
każdy obejmuje 10 tematów (Tabela 1). 

Tabela 1 Tematy zawarte w cyklach warsztatów "Dramowych bajek o emocjach". 

Bajki o emocjach dla 
dzieci 3 letnich 

I cykl dramowe bajki 
o emocjach 

II cykl dramowe bajki o 
zachowaniach 
społecznych 

III cykl dramowe bajki 
o postawach 

radość płynąca ze 
wspólnej zabawy, 
bajka o różnych 
emocjach, 
wstyd, 
ciekawość płynąca 
z nowej 
przestrzeni, 
smutek i tęsknota, 
strach, 
wdzięczność, 
zadowolenie z 
siebie, 
złość, 
radość. 

bajka o wszystkich 
emocjach 
złość, 
jak radzić sobie z 
frustracją,  
wdzięczność 
strach,  
smutek,  
wstyd,  
zazdrość,  
duma,  
radość. 

współpraca, 
jak ze sobą rozmawiać,  
jak rozwiązywać 
konflikty,  
jak radzić sobie z 
porażką,  
po co przestrzegać 
zasad,  
jak szanować swoją i 
cudzą przestrzeń,  
o asertywności,  
dlaczego bicie nie jest 
rozwiązaniem,  
optymizm, 
bajka o pożegnaniach. 

zaufanie, 
szacunek, 
odrzucenie i 
życzliwość, 
dzielenie się, 
egoizm i akceptacja, 
trudny wybaczania, 
wsparcie i 
współczucie, 
niepełnosprawność, 
bieda i bogactwo, 
o postawach 
podsumowanie. 

 

Poprzez uczestnictwo w I cyklu "Dramowych bajek o emocjach", realizowanego przez firmę 
Gruntownia Centrum Dobrych Szkoleń, dzieci szlifują potrzebne umiejętności rozpoznawania emocji, 
pogłębiają swoją empatię i wiedzę dotyczącą uczuć. Dzięki temu zwiększają swoje szanse na 
efektywniejsze zarządzanie swoimi i cudzymi stanami emocjonalnymi w przyszłości. Jak pokazują 
badania naukowe, kompetencje te są silnie skorelowane z poczuciem szczęścia i sukcesu zawodowego 
(Salovey i Mayer, What is emotional intelligence?, W: Emotional development and emotional 
intelligence: educational implications). 

Poprzez uczestnictwo w II cyklu "Dramowych bajek o zachowaniach społecznych" dzieci nabywają 
potrzebnych umiejętności związanych z funkcjonowaniem w grupie, pogłębiają swoją empatię i wiedzę 
dotyczącą życia społecznego. Jak pisze Schaffer w swojej już kultowej książce Psychologia dziecka: „W 
odpowiednim czasie od dzieci oczekuje się kompetencji społecznych, czyli zdolności do radzenia sobie 
z własnymi stanami emocjonalnymi oraz do rozpoznawania i reagowania na emocje innych”. 

III cykl dramowych bajek ukierunkowany jest na postawy i wartości. Wynika to z potrzeby mówienia i 
poznawania istotnych z punktu społecznego zagadnień tj. bieda czy niepełnosprawność. Pogłębiając 
empatyczne podejście do drugiego człowieka dzieci mają szansę porozmawiać m.in. o tym, jakie 
sekrety warte są zatrzymania, a o jakich lepiej powiedzieć dorosłym. Zagadnienia te zostały wybrane 
na postawie paroletniej ewaluacji naszego programu, z której wynika, że wychowawcy potrzebują 
opracowania danych tematów w sposób przystępny dzieciom. 



 

Podstawą odnalezienia się w grupie rówieśniczej oraz budowania satysfakcjonujących związków w 
przyszłości jest trafne rozpoznawanie i zarządzanie swoimi emocjami. Na ich postawie dzieci 
wytwarzają postawy i wartości sprzyjające społeczności. Obrazuje to Rysunek 1. 

 

Rysunek 1 Założenia programu "dramowe bajki o emocjach". 

W 2017 roku dr Gajda z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie poprowadziła badanie 
sprawdzające wpływ programu na rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci. Pierwszym i głównym 
wnioskiem płynącym z przeprowadzonych badań jest to, że proponowane aktywności dramowe 
wykorzystujące bajki jako środek do zapoznania się dzieci ze światem emocji ma wymierne rezultaty 
(raport znajduje się na stronie www.grutnownia.pl). 

Podczas zajęć dzieci używają ciekawych instrumentów intuicyjnych, odgrywają role pozytywnych 
bohaterów, tj. elfy z fabryki Św. Mikołaja, zwierzęta z Mruczącego Lasu, czy uczestnicy karawany 
przemierzającej tajemnicze piaski pustyni. Ale przede wszystkim bawią się fantastycznie, jednocześnie 
doświadczając i mówiąc o ważnych, czasami trudnych tematach jakimi są emocje, współpraca, czy 
niesprawiedliwość. Wszystko to sprawia, że metoda bajki dramowej jest skuteczna w osiąganiu 
założonych celów. 

Ważnym elementem programu są materiały dydaktyczne dla rodziców i nauczycieli. Są one 
komplementarne wobec siebie i dotyczą tematów poruszanych podczas warsztatów z dziećmi. Pozwala 
to na budowanie wspólnej platformy wiedzy między dziećmi, a wychowawczyniami oraz rodzicami, jak 
również między dorosłymi. Dzięki temu oddziaływanie dramowych bajek ma szansę być skuteczną 
metodą wypracowywania zmiany społecznej (Rysunek 2). 

emocje zachowania 
społeczne

postawy i 
wartości



 

Rysunek 2 Założenia programu "dramowe bajki o emocjach". 

Realizacja programu 
Od 14 października do 14 grudnia 2018 roku zostało zrealizowanych 12 godzin warsztatowych na 
terenie  dzielnicy Włochy, w których wzięło udział 100 dzieci z 4 grup oraz 2 wychowawczynie, jak i ok. 
200 rodziców. Programem objęte zostały dwa przedszkola: numer 78 i 313. 

Każda z czterech grup brała udział w trzech warsztatach. W porozumieniu z dyrekcją oraz 
wychowawczyniami ustalono tematy realizowanych bajek, tj. o wszystkich emocjach, jak radzić sobie 
z frustracją oraz złość. Wybór ten podyktowany był aktualnymi potrzebami danych grup. Poniżej 
znajdują się krótkie opisy fabuły poszczególnych bajek. 

O wszystkich emocjach - bajka toczy się w wiosce Kokoriko, w której żyją szczęśliwi mieszkańcy. Czują 
oni wiele różnych emocji. Kiedy kończą swoją pracę są z siebie bardzo dumni. Kiedy pada smucą się 
bardzo, bo nie mogą odwiedzać siebie nawzajem. Czasami czują ogromną złość, bo grad niszczy im 
kwiaty w ogrodzie. We wsi Kokoriko mieszka również dziewczynka o niebieskich włosach o imieniu 
Kalimba. Nie czuje ona żadnych uczuć, bo nawet nie wie, jak je można nazwać. Czy mieszkańcy wioski 
Kokoriko pomogą nazwać jej emocje? 

Złość –dzieci, wcielają się w rolę podróżników i podczas opowieści przemierzają wiele ciekawych krain: 
lodową, pustynną, pełną traw, a także krainę jednorożców czy cyferek. W pewnym momencie 
docierają do wyspy, gdzie mieszkańcy są bardzo smutni. Ich królowa - Królowa Szarlotka - złości się w 
taki sposób, że mieszkańcy cierpią. Czy podróżnikom uda się odmienić los biednych mieszkańców? Czy 
za pomocą rad od dobrej wróżki nauczą Królową, jak złościć się w taki sposób, aby nie ranić innych? 
Czy magiczne jabłka znowu zaczną rosnąć? 

Jak radzić sobie z frustracją - Dyzio jest górnikiem. Na co dzień pracuje w kopalni, gdzie razem ze swoimi 
kolegami i koleżankami kopie tunele szukając cennych kruszców – kamieni, soli, węgla. Praca w kopalni 
nie jest prosta i wymaga od górników przestrzegania panujących zasad np. czekania w kolejcie do 
windy, która zabiera pracowników i pracownice kopalni na powierzchnię. Dyzio gra również w 
orkiestrze górniczej. Aby tradycyjny koncert na Barbórkę udał się, wraz z kolegami i koleżankami 
górnikami spotyka się na próbach orkiestry, podczas której wszyscy ćwiczą grę na instrumentach. Dyzio 

dramowe bajki dla 
dzieci

materiały 
dydaktyczne 

dla 
wychowawyczń

materiały 
dydaktyczne 
dla rodziców



ma swój ulubiony instrument. Tym razem podczas próby dostał go ktoś inny. Będzie więc musiał 
uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż inni górnicy którzy są przed nim również poćwiczą grę na tym 
instrumencie. Czy uda mu się opanować swoją frustrację? Jak tego dokona? 

Po bajkach wychowawczynie oraz rodzice otrzymali pakiet materiałów dydaktycznych, które dotyczyły 
właśnie tych trzech tematów warsztatów.  

Założenia ewaluacji 
Głównym celem warsztatów było zwiększenie u dzieci biorących udział w projekcie umiejętności 
nazywania emocji i rozpoznawania ich. Zakładano również, że dzieci będą potrafiły podać więcej 
przykładów z życia kiedy czuje się daną emocję. 

Aby sprawdzić powyższe cele zaprojektowano wywiad, który przeprowadzony był przed pierwszymi 
bajkami (pre) oraz po nich (post). Rozmowa opierała się na 5 obrazkach, które przedstawiały osoby 
odczuwające złość, wstyd, dumę, smutek oraz radość. W tym celu skorzystano z wybranych obrazków 
„Emocje” Kapitana Nauki. Trenerki pokazywały po kolei dzieciom zdjęcia, a następnie pytały o to, jakie 
uczucie czuje dana osoba. Jeśli odpowiedzi były trafne, prowadzące zadawały kolejne pytania o to, w 
jakich sytuacjach tak właśnie się czujemy. 

Dodatkowo wychowawczynie zostały zaproszone do wypełnienia anonimowej ankiety ewaluującej 
dramowe bajki o emocjach. Ich głos jest o tyle istotny, że nauczycielki były obecne podczas spotkań, 
pełniły zatem rolę obserwatora, a niekiedy nawet obserwatora uczestniczącego. 

Wyniki 
Metoda 
Wywiady zostały nagrane na dyktafon. Następnie dokonano transkrypcji częściowej tzn. zapisano tylko 
odpowiedzi dzieci, które następnie zostały ocenione i przydzielone do jednej z czterech kategorii. 

 Wypowiedzi adekwatne do pytania – trafne nazwanie emocji i adekwatne opisanie sytuacji, w 
której można czuć daną emocję np. „złości się”, „jest zła”, „radość”; 

 Odczucia z ciała -  tutaj znalazły się wypowiedzi typu „boli go głowa”, „jest uśmiechnięty”, 
„czuje siłę”, czy w przypadku radości nazwanie uczucia „skakaniem” czy „podnoszeniem rąk”; 

 Błędne wskazania np. gdy uczucie złości nazwane zostało strachem; 
 Trafne wskazanie bez nazwania emocji - tutaj znalazły się wypowiedzi, które trafnie oddawały 

charakter uczucia np. o dumie dzieci mówiły „100% radość”, „milion radości”, co wskazuje, że 
to uczucie, to coś więcej niż radość, o smutku mówiły, że osoba na zdjęciu czuje samotność, w 
przypadku wstydu dzieci mówiły „nie udało się” lub „to jest porażka”. 

Następnie zsumowano występowania w danej kategorii i porównano je między wywiadami, jak i w 
podziale na poszczególne emocje, które prezentowane były na obrazkach. 

Czas trwania 
Jako pierwsze sprawdzono czas trwania wywiadów (Rysunek 3). Rozmowy po warsztatach (post) trwały 
średnio 2 minuty dłużej niż pierwsze spotkanie (pre). Warto zaznaczyć, że wywiady przed bajkami 
charakteryzuje cisza i czekanie na odpowiedź. Z doświadczenia trenerek wynika również, że podczas 
drugich rozmów dzieci miały na tyle dużo pomysłów, że trudno było wysłuchać wszystkich dzieci, mając 
na uwadze czas ich koncentracji. Aby nie znudzić dzieci zbyt szybko, co spowodowałoby lakoniczne 
odpowiedzi w dalszych etapach wywiadu, trenerki po usłyszeniu kilku pomysłów, przechodziły do 
kolejnego obrazka. Oddaje to charakter wywiadów, w których słychać, jak dzieci mówią jednocześnie 



lub wykrzykują odpowiedzi. W czasie wywiadów trenerki również mówią, że ponieważ tak dużo osób 
chce powiedzieć, to tylko 3 kolejne osoby będą miały szansę, zanim przejdą do kolejnego obrazka. 

 

Rysunek 3 Średni czas trwania wywiadów przed bajkami i po ich. 

Rozpoznawanie emocji 
W aspekcie rozpoznawania emocji, większość dzieci przed bajkami trafnie rozpoznała: złość, smutek 
oraz radość. W żadnej grupie jednak, dzieci poprawnie nie nazwały uczucia wstydu i dumny. Po 
warsztatach, dzieci dodatkowo poprawnie nazywały uczucie wstydu (Tabela 2). 

Tabela 2 Trafność rozpoznania emocji przed bajkami i po nich. 

 ROZPOZNANIE 
EMOCJI PRZED 
BAJKAMI 

ROZPOZNANIE 
EMOCJI PO BAJKACH 

ZŁOŚĆ Tak Tak 
SMUTEK Tak Tak 
RADOŚĆ Tak Tak 
WSTYD Nie Tak 
DUMA Nie Nie 

 

Ważne jest również, że przed warsztatami dzieci dwa razy częściej generowały błędne opisy emocji 
prezentowanych na obrazkach. Tzn. nazywały złość smutkiem lub wstyd złością. Ponadto przed 
bajkami dzieci często opisywały obrazki pod względem wyglądu fizycznego lub odczuć fizjologicznych. 
Najczęściej wstyd interpretowany był jako ból głowy. Z kolei obrazek dumy dzieciom kojarzył się z 
mocą, siłą, chęcią ćwiczenia. Nie wiązały postawy człowieka na zdjęciu z uczuciem, pomimo że trenerki 
pytały, jakie emocje towarzyszą postaci. Po warsztatach oba te wskaźniki spadły (Rysunek 4). 

 



 

Rysunek 4 Liczba pomysłów podczas rozpoznawania emocji w kategoriach wypowiedzi dzieci tj. odczucia z ciała i błędne 
wskazanie. 

Rozpoznawanie sytuacji 
Na początku zsumowano wszystkie trafne pomysły, jakie wygenerowały dzieci. Okazało się, że po 
dramowych bajkach o emocjach dzieci wygenerowały trzy razy więcej pomysłów adekwatnych do 
pytań zadawanych przez trenerki (Rysunek 5). 

 

Rysunek 5 Liczba wszystkich pomysłów dzieci wygenerowanych na pytanie w jakich sytuacjach czujemy dane uczucia. 

Analiza sumy trafnych pomysłów w podziale na poszczególne emocje pokazuje, ze przed warsztatami 
najlepiej opisywane było uczucie smutku i złości. Po bajkach zmieniły się te proporcje. Widać wyraźnie, 
że po warsztatach najswobodniej dzieci generowały pomysły o złości i radości, następnie o smutku i 
wstydzie. Najmniej adekwatnych sytuacji opisywały przy obrazku prezentującym dumę (Rysunek 6). 



 

Rysunek 6 Liczba pomysłów wygenerowanych przez dzieci w podziale na uczucia prezentowane na obrazkach. 

Ankieta ewaluacyjna – wypowiedzi kadry pedagogicznej  
Nauczycielki wypełniły internetowo ankietę ewaluacyjną. Miała ona na celu sprawdzenie opinii 
wychowawczyń. Po pierwsze sprawdzono, czy nauczycielki rekomendują innym udział w programie 
„Dramowe bajki o emocjach”, jak również czy chcą kontynuować współpracę z Gruntownią. Pytano 
także o korzyści płynące z uczestnictwa w bajkach – jeśli takie były zauważalne, mankamenty 
programu, a także o ocenę materiałów dydaktycznych, które otrzymały podczas zajęć. 

Poniżej zaprezentowano odpowiedzi czterech nauczycielek z obu przedszkoli w podziale na 
poszczególne pytania ankiety. 

1. Czy rekomenduje Pani udział przedszkola w tego typu zajęciach? 

 TAK NIE 
LICZBA ODPOWIEDZI 4 0 

 

2. Czy chciałaby Pani kontynuacji bajek np. w postaci II cyklu bajek o zachowaniach społecznych 
lub III cyklu bajek o postawach i wartościach? 

 TAK NIE 
LICZBA ODPOWIEDZI 4 0 

 

Najważniejsze dwa pytania dotyczyły rekomendacji programu oraz chęci kontynuowania udziału w 
projekcie. Na oba te pytania wszystkie wychowawczynie odpowiedziały twierdząco, co oznacza, że 
widzą wartość w już podjętej współpracy. 

 

3. Czy są jakieś korzyści, które odniosła Pani grupa po udziale w cyklu bajek? Jeżeli tak, to jakie? 

Szczegółowe pytanie o korzyści płynące z udziału przedszkola w programie pokazało, że 
wychowawczynie widzą pozytywny wpływ zajęć. Co ważniejsze, zauważają efekty w obszarze 
głównego celu warsztatów, czyli zwiększenie u dzieci biorących udział w projekcie umiejętności 
nazywania emocji i rozpoznawania ich. Poniżej umieszczono wypowiedzi nauczycielek. 



 „Dzieci poznały sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami.” 
 „Tak. Dzięki udziałowi w cyklu bajek o emocjach dzieci poznały różne sposoby uzewnętrzniania 

swoich uczuć w taki sposób, żeby nie krzywdzić innych.” 
 „Tak. Dzieci poznały sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami co z pewnością sprzyja 

okazywaniu własnych uczuć w sposób adekwatny do sytuacji.” 
 „Dzieci uzyskały większą świadomość emocji, nauczyły się rozpoznawać i nazywać emocje, 

częściej obserwują inne osoby i reagują na emocje innych, były bardzo zainteresowane 
zajęciami.” 
 

4. Uwagi 

W tym pytaniu respondentki miały szansę na swobodną wypowiedź. Warte uwagi jest to, że pojawiają 
się same pozytywne oceny. Wychowawczynie zwróciły szczególną uwagę na kontakt trenerek z 
dziećmi. Poniżej umieszczono wypowiedzi nauczycielek. 

 „Zajęcia były przeprowadzone w sposób ciekawy, panie prowadzące zajęcia były bardzo 
zaangażowane i miały dobry kontakt z dziećmi.” 

 „Uważam, że tego typu zajęcia powinny odbywać się z większą częstotliwością, są bowiem 
cennym źródłem przeżyć i wiedzy związanej z emocjami dostarczanej dzieciom w 
niesztampowy sposób. Zauważalny był wkład pracy pań prowadzących, ich zaangażowanie w 
to, co robią i serce dla dzieciaków.” 

 „Zajęcia bardzo ciekawe, starannie przygotowane z użyciem atrakcyjnych pomocy. Osoby 
prowadzące cechowała duża cierpliwość i serdeczność do dzieci. Widać było zapał pań do 
przekazania dzieciom wiedzy i ukazania sposobów przeżywania trudnych chwil na miarę 
dziecka oraz uświadomienia im, że każde  z nich ma prawo mieć różne emocje.” 
 

5. Czy ma Pani krytyczne uwagi dotyczące bajek? (merytoryczne, metodyczne). Jeśli zauważyła 
Pani jakieś mankamenty lub treści nieadekwatne do wieku dzieci, prosimy o opinię. 

Pytanie o mankamenty programu, jest o tyle istotne, ponieważ w sposób bezpośredni można 
dowiedzieć się o trudnościach podczas realizacji programu. Głównym zarzutem był czas trwania zajęc, 
szczególnie dla młodszych dzieci. Może wskazywać to, że dla poszczególnych grup 4-latków 
odpowiedniejszy były I cykl, stworzony z myślą o 3-latkach. Poniżej umieszczono wypowiedzi 
nauczycielek. 

 „Wydaje mi się, że zajęcia były nieco za długie.” 
 „Dla dzieci 4- letnich czas trwania zajęć był troszkę za długi, ale mimo to były zainteresowane 

tym co się działo na zajęciach. Uważam, że takie zajęcia dla dzieci to dobry pomysł.” 
 „Krytycznych uwag nie mam. Drobne błędy popełnia każdy z nas. Panie się bardzo starały. 

Dzieci były zainteresowane zajęciami. Duża ilość dzieci na pewno sprawia trudność w ich 
opanowaniu, zwłaszcza gdy są temperamentne tak, jak w mojej grupie. Ogólnie odnoszę 
pozytywne wrażenie.” 

Trzy na cztery nauczycielki korzystały z materiałów dydaktycznych. Jedyny komentarz dotyczący tej 
części ankiety wskazuje na ich pozytywny odbiór: „materiały dydaktyczne, ćwiczenia są dobrym 
pomysłem do pracy z dziećmi, bajki są podporą do wracania do tematu i sprawdzania na ile wiedza 
pozostała w ich główkach.” 



Omówienie wyników 
Analiza wypowiedzi dzieci wykazała, że dramowe bajki o emocjach są skuteczne. Zakładana poprawa 
w rozpoznawaniu emocji wykazała, że grupy popełniały mniej błędów w rozpoznawaniu danych emocji 
oraz potrafiły w większym stopniu nazywać dane uczucia, a nie jedynie posługiwać się opisem danej 
sytuacji, czy odczuć płynących z ciała. Istotne jest również to, że po warsztatach dzieci generowały trzy 
razy więcej pomysłów niż przed nimi. 

Dane wskazują na to, że po warsztatach dzieci nie miały większych problemów z przywołaniem sytuacji, 
w których czują emocje podstawowe. Jednakże w sytuacji uczuć złożonych tj. duma jest to dalej dla 
nich wyzwanie. 

Dodatkowo opinie wychowawczyń pokazują, że program „Dramowe bajki o emocjach” spełnia swoje 
założenia. Ważne jest to, że nauczycielki widzą potrzebę realizacji warsztatów oraz dalszej współpracy 
w obszarze rozwijania umiejętności dzieci w rozpoznawaniu, nazywaniu i wypracowywaniu strategii 
radzenia sobie z emocjami. W pytaniu o mankamenty nie zostały zarysowane żadne problemy 
związane z realizacją pilotażu czy też zastrzeżeń co do poziomu merytorycznego zespołu trenerskiego. 
Ważne jest, że wszystkie nauczycielki chcą dalej kontynuować podjętą współpracę. 

Rekomenduje się zatem, aby program kontynuować, w szczególności w aspekcie emocji złożonych tj. 
zazdrość, duma. 

Warto również pogłębiać już zaistniałą współpracę m.in. o spotkania z wychowawczyniami, które 
poświęcone byłyby omówieniu metod wspierania rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci. 
Dodatkowo warto poszerzyć program o spotkania z rodzicami, ponieważ w wieku przedszkolnym mają 
oni kluczowe znaczenie dla dzieci, a w tym momencie są najsłabiej zaangażowani w program. 

  



O nas 

 

Gruntownia Centrum Dobrych Szkoleń 

Wierzymy, że nawet krótkie spotkania ugruntowują długotrwałe zmiany społeczne. W zespole 
psycholoeżek i pedagożek dbamy o to, aby każde nasze warsztaty miały wpływ na naszych uczestników. 
W szczególności zajmujemy się dostarczaniem wsparcia w obszarze rozwoju psychicznego dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Największą uwagę kierujemy w stronę dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym z warszawskich i podwarszawskich placówek oświatowych.  

W swojej pracy łączymy teatr oraz sztukę, korzystamy z inspirujących instrumentów intuicyjnych w celu 
edukowania dzieci. W swojej pracy wykorzystujemy: 

• Dramę - dzięki której dziecko ma szansę doświadczyć konkretnych sytuacji i zachowań; 

• Arteterapię – dzięki której dziecko otwiera się w twórczej wypowiedzi; 

• Terapię dźwiękiem – dzięki wykorzystaniu instrumentów intuicyjnych (bębny, dzwonki, kije 
deszczowe, bębny oceaniczne, gongi, tingsze i inne) dziecku łatwiej pokonać nieśmiałość w wejściu w 
rolę. 
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