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Od Wydawcy

Drogi Czytelniku! Jeśli nie Ty, to zapewne Twoi rodzice pamiętają z czasów dzieciń-
stwa magiczną chwilę, gdy zimowym wieczorem wyciągało się z szafy diaskop (zwany 
projektorem czy też rzutnikiem) – gasło światło, a dzięki niezmierzonym przestrzeniom 
dziecięcej wyobraźni pokój zamieniał się w kino, gdzie dzieci samodzielnie zmieniały 
kolorowe obrazki na ścianie, opowiadając do nich bajkowe historie... 

Ideą towarzyszącą nam podczas planowania tej publikacji było wskrzeszenie tych 
cudownych chwil z dzieciństwa, ale w bardziej uwspółcześnionej formie – postaraliśmy 
się, aby obrazki zamieszczone w książce „ożyły” jak za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki Harrego Pottera. 

Tym samym na płycie dołączonej do książki znajdziesz film w formacie MP4 – są to 
obrazki z książki „ożywione” animacją i dopełnione udźwiękowioną wersją bajki. Obok 
filmu na płycie tej zamieściliśmy także audiobook bajki w formacie CD-a – przeznaczo-
ny do słuchania za pomocą stacjonarnych i samochodowych odtwarzaczy płyt kompak-
towych. Dzięki takiej konfiguracji publikację można wykorzystywać na różne sposoby: 
 do czytania dzieciom książki przed snem lub w ramach wspólnej zabawy w ciągu 

dnia;
 wykorzystując film jako animowaną ilustrację treści podczas czytania bajki przez na-

uczyciela dzieciom w przedszkolu (przy użyciu rzutnika multimedialnego albo od-
twarzacza DVD z telewizorem) lub rodzica w domu (za pośrednictwem komputera);

 jako bajkę audio do słuchania podczas zajęć wyciszających w przedszkolu czy w trakcie 
dłużącej się podróży samochodem;

 do samodzielnego oglądania filmu (lub słuchania audiobooku) przez dzieci gdy nie 
możemy im towarzyszyć lub gdy mają ochotę samodzielnie wrócić do bajki.

Życzymy przyjemnej lektury 
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Od Autorek

Uczucia i emocje odgrywają niezmiernie istotną rolę w życiu każdego człowieka. Jest 
to jednak obszar trudny do zaplanowania, kierowania, kontrolowania czy zrozumienia. Nie-
łatwy to temat dla nas, dorosłych, a  jeszcze trudniejszy do pojęcia dla dzieci. Ważne jest 
zaakcentowanie, iż emocje są potrzebne – wszelkie emocje! I te pozytywne, które potrafią 
być kołem napędowym każdego działania, i te negatywne, które pojawiają się w skompliko-
wanych sytuacjach. 

Maluchy obserwują otaczający je świat i  chłoną z  niego jak gąbka – wszystko, nie 
tylko elementy pozytywne. Dziecko jest świetnym obserwatorem i... słuchaczem. Słucha, 
zapamiętuje, a następnie powtarza poznane słowa. Czasem zdarzy się, że usłyszane słowa 
pochodzą z kategorii „brzydkich”. Nie ma co się temu dziwić – wulgaryzmy funkcjonują 
w przestrzeni publicznej, więc nawet jeśli w domu dziecko się z nimi nie spotka, z pewnością 
zetknie się z nimi mimochodem choćby na ulicy, w środkach komunikacji czy w przedszko-
lu. Niejednokrotnie, zwłaszcza w sytuacjach trudnych i naładowanych emocjami, w ustach 
dziecka pojawiają się wulgaryzmy i przekleństwa. Opiekunowie najchętniej pozbyliby się 
tych niechcianych słów ze słownika pociech. Należy wytłumaczyć dzieciom, że są słowa, 
które „ranią” uszy, są niekulturalne i mogą komuś sprawić przykrość. W tym zadaniu może 
pomóc bajka Kołpeł łołpeł i jej bohaterowie – leśne zwierzątka. Dzięki tej bajce przedszkola-
ki zobaczą, w jaki sposób brzydkie słowa wpływają na kontakty międzyludzkie i jak można 
sobie poradzić z wyeliminowaniem z języka tych „przerywników”.

W książce oprócz bajki zamieszczono propozycje zabaw, które nawiązując do jej treści 
i tematyki, pozwalają oswoić ten trudny temat. Zabawy te mogą być okazją do rozmowy na 
temat używania wulgaryzmów i emocji, jakie budzą u osób, które ich używają, i u tych, które 
są zmuszone ich słuchać. Mogą także pomóc w rozwiązaniu tej kłopotliwej sytuacji w spo-
sób zadowalający obie strony. 




