
BAJKA O RADOSNEJ KRAINIE, DOBRYCH WRÓŻKACH I ZŁYM 

CZARNOKSIĘŻNIKU 

 

Była sobie kolorowa i radosna kraina nazywana Przedszkolem. Dzieci uwielbiały ją 

odwiedzać, bo za każdym razem przeżywały tam wspaniałe przygody ze swoimi 

przyjaciółmi.  

Władały nią Dobre Wróżki, które przy pomocy swych czarodziejskich zdolności 

potrafiły zamienić każdy dzień w cudowną bajkę. Ich łagodne głosy rozwiewały 

wszelkie troski, a szczypta magii dodawana do posiłków sprawiała, że wszystko 

smakowało dużo lepiej. Wymyślały najfajniejsze zabawy, pomagały zdobywać 

wiedzę i wywoływały uśmiech na małych buźkach.  

Aż nagle na horyzoncie pojawiły się czarne chmury, a z nich wyłonił się zły 

czarnoksiężnik w koronie, która była tak duża, że z jej powodu nazwano go 

Koronałobuzem. Za pomocą złych mocy rzucił na ludzi urok...  

Wszyscy uciekli do domów, zadowoleni, że uniknęli kontaktu z czarnoksiężnikiem. 

Kraina zabawy została porzucona, ucichły śmiechy i rozmowy, zamknięto do niej 

drzwi... 

Dobre Wróżki codziennie starały się kontaktować z dziećmi, podpowiadając im, 

co mogą robić, aby zachować tę radość, jaką odczuwały bawiąc się w Przedszkolu. 

Jednak Koronałobuz nie odpuszczał ani na chwilę, strasząc ludzi i próbując im 

zaszkodzić. Dzieci zaczęły tracić swą radość. Tęskniły za kolegami i koleżankami, 

wspólnymi zabawami, za Dobrymi Wróżkami... Zaczęły się złościć i tupać nogami, a 

zły czarnoksiężnik patrzył na to i zacierał ręce... Wydawało się, że już nic go nie 

pokona... 

Jednak Koronałobuz nie przewidział wszystkiego.... Zaczęła się wiosna, a wraz z 

nią pojawiło się słoneczko i piękna pogoda. Powietrze stało się czyste, bo ludzie 

mniej podróżowali i nie zanieczyszczali go. Rozkwitły kwiaty, zazieleniły się 

drzewa i krzewy. Ludzie powoli zaczęli wychodzić na spacery do parku i lasu. 

Postanowili walczyć z Koronałobuzem i nie dać mu się. Mieli na twarzach 

maseczki, żeby nie mógł rzucić na nich złego uroku. Zachowywali odstępy na 

ulicach i w sklepach, nie gromadzili się i dbali o siebie nawzajem, ponieważ 

przekonali się, że dobro jest najlepszym narzędziem do walki ze złem. Często 

myli ręce, bo dowiedzieli się, że zły czarnoksiężnik nie lubi czystości. Dzieci 

zaczęły się więcej uśmiechać, próbowały tańczyć i śpiewać, gdyż Dobre Wróżki 

podpowiedziały im, że Koronałobuz źle się czuje w atmosferze radości i miłości. Z 

pomocą rodziców odszukały zdjęcia ze swoich przygód w krainie Przedszkole. 

Oglądając je zaczęły wierzyć, że za jakiś czas wszystko wróci do normy i znów 

będą mogły bawić się ze swoimi kolegami i koleżankami. Potrzeba jeszcze tylko 

trochę cierpliwości, łagodności i spokoju. Bo przecież każde zło da się pokonać, a 

dobro zawsze zwycięża...  

 

Bajkę ułożyła: Joanna Pilarska 
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