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„Magicznych Świąt Bałwanku!” 
 

Bajka świąteczna 
o charakterze profilaktyczno wychowawczym 

dla dzieci przedszkolnych i klas 0-3 Szkoły Podstawowej 
 
 
Motywy profilaktyczne: 
 

 rozwijanie wyobraźni, właściwie wyrażanie emocji, kodowanie postaw i wartości pozytywnych, kryterium dobra i zła, 

 pochwała pożądanych postaw społecznych, pochwała dla uczenia się i pracowitości, promocja czytelnictwa, współpraca w 
grupie, dbałość o zdrowie, współczucie i empatia – jako czynnik warunkujący rozwój inteligencji emocjonalnej, 

 niebezpieczeństwa związane z sięganiem po używki (alkohol, nikotyna), wdrażanie i utrwalanie postaw abstynenckich, 
zachowania ryzykowne, przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej 

 szacunek dla autorytetów i tradycji 
 
 

Opis bajki świątecznej „Magicznych Świąt Bałwanku!” 
 
W domu niesfornego Ignasia trwają gorączkowe przygotowania do Świąt. Chłopiec nie może doczekać się 
chwili, kiedy będzie mógł „zanurkować” pod choinkę w poszukiwaniu prezentów i wymyśla najróżniejsze 
sposoby na to, aby poza czujnym okiem mamy przedostać się niezauważony pod świąteczne drzewko. 
Ignaś wcześniej napisał list do Mikołaja, w którym zażyczył sobie ogromną ilość prezentów, jednak zapomniał o 
czymś, co jest najważniejszym warunkiem, aby stać się szczęśliwie obdarowanym świątecznymi prezentami. 
Nie był grzeczny ani w szkole, ani w domu. Wyśmiewał się z pracy innych dzieci, kiedy wspólnie lepiły 
śniegowego bałwana i zbierały pokarm dla zamarzniętych ptaszków. Obraził się na swoją mamę, która poprosiła 
go o posprzątanie jego pokoju, w którym panował zupełnie nieświąteczny bałagan. Ignaś najchętniej 
przyłączyłby się do grupy bardzo niemiłych ludzi, którzy, co obserwował z okna, zniszczyli śniegowego bałwana, 
stojącego przed szkołą, i zostawili na jego miejscu śmiecie, niedopałki papierosów i cała górę dziwnych puszek. 
Kiedy niegrzeczny chłopiec, łamiąc dane rodzicom słowo, potajemnie wkrada się pod choinkę, ku swojemu 
zaskoczeniu nie znajduje tam upragnionych prezentów. Zamiast tego, pod choinką, leży tajemnicza książka, 
zwieńczona na okładce tytułem: „Magiczny Świat Bałwanka”. 
  
Wiedziony ciekawością, główny bohater teatralnej opowieści otwiera książkę i tak oto, za sprawą obudzonej 
wyobraźni zaczyna się fantastyczna podróż Ignasia, w której odnajdzie prawdziwego siebie i zrozumie, że 
atmosferę magii świątecznej budują zupełnie nie magiczne wartości: akceptacja siebie, współczucie i życzliwość 
okazywane potrzebującym, solidarność z rówieśnikami w rozwiązywaniu problemów, odwaga w proszeniu o 
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pomoc. W finale teatralnej opowieści, Śnieżna Wróżka, Bałwanek i widzowie w czasie wspólnej debaty o tym, 
co dobre, a co złe zdecydują, czy Ignaś zasłużył sobie na radość, którą niesie magiczny czas Świąt.  
 
 „Magicznych Świąt Bałwanku!” to urocza, wzruszająca i mądra teatralna przypowieść, która zabiera 
najmłodszych widzów w świat świątecznej radości rodzącej się za sprawą dobrych uczuć, emocji i mądrych, 
odważnych wyborów. Spektakl wypełniony jest dowcipnymi dialogami, a wyjątkowe piosenki i kostiumy nadają 
mu magicznej, świątecznej atmosfery.  
 
Wartości wychowawczo-profilaktyczne  
 

 Bezpieczeństwo: profilaktyka zachowań ryzykownych: wdrażanie i utrwalanie postaw abstynenckich (alkohol, nikotyna), zasady 
bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, właściwe zachowanie w kontaktach z nieznajomymi, właściwego zachowania 
się w sytuacji zagrożenia, dobre i złe strony Internetu, niebezpieczeństwa użycia łatwo dostępnych używek, rozwijanie 
wyobraźni, właściwie wyrażanie emocji, kodowanie postaw i wartości pozytywnych, kryterium dobra i zła, 

 pochwała pożądanych postaw społecznych, pochwała dla uczenia się i pracowitości, promocja czytelnictwa, współpraca w 
grupie, dbałość o zdrowie, współczucie i empatia – jako czynnik warunkujący rozwój inteligencji emocjonalnej 

 
 Zdrowie: edukacja zdrowotna:  podstawowe zasady dbałości o zdrowie własne i innych, dbałość o środowisko sprzyjającego zdrowemu 
stylowi życia; zasady zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej, postawa odpowiedzialności za własne 
zdrowie;  
Relacje: kształtowanie postaw społecznych: eliminacja języka i zachowań agresywnych w komunikacji z rówieśnikami i opiekunami, nauka 
wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, kształtowanie 
umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, współpracy z innymi, z zachowaniem 
obowiązujących norm i reguł kultury osobistej, przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych 
ludzi, empatia i szacunek dla słabszych, pokora wobec autorytetów 
Wdrażanie kultury: przywiązania do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań: dbałość o język i kulturę wypowiadania się, 
odróżniania dobra od zła, postawa szacunku dla ludzi, zapobieganie dyskryminacji, podejmowanie aktywności i inicjatyw oraz pracy 
zespołowej w kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia, radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności 
praktycznych, wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji, kształtowanie poczucia własnej wartości, podtrzymywanie 
ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności, branie odpowiedzialności za swoje decyzje i działania 
 
 
 

 

Scenariusz przedstawienia w warstwie merytorycznej związany jest ze wskazaniami Ustawy z dnia 26 
października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tematyka z 
zakresu przeciwdziałania narkomanii normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdziałaniu 
narkomanii. Ponadto w świetle ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zarówno 
wątki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i z zakresu przeciwdziałania narkomanii, są 
podjęte w oparciu o cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 
 


