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— Мамо, ти не знаєш, де мій Кукі?
— Який Кукі, люба?
— Ну мамо! Кукі! Мій песик, моя притулянка!
— Сонечко, в березні ми запакували всі твої м’які іграшки в картонну коробку,  
і я відвезла їх до центру для біженців, не пам’ятаєш?
— І Кукі теж туди поїхав?!
— Я ж тричі тебе запитувала, аж розсердилася була. Ти сказала мені, що ти вже 
завелика для таких іграшок.
— І ти віддала мого Кукі?! Мого Кукі?!
— Люба моя...
— Бо тато поїхав на цілих два місяці. І до кого мені тепер притулятися?

Мене звуть Зузя. Я — та дівчинка, якій мама подарувала улюбленого песика. Розмова 
про Кукі була за сніданком. Коли я згадала про тата та його відрядження, мама якусь 
мить нічого не говорила, лише подивилася на мене. А потім сказала, що їй стає дедалі 
важче зі мною розмовляти. Що ж, якщо так, то я встала, взулася і вийшла, гучно 
тупаючи ногами. Здається, я надто рвучко закрила за собою двері при виході. Крім 
того, я забула свій другий сніданок і не обійняла маму на прощання. 

Йдучи до школи, я думала: що зараз робить мій бідний Кукі? Можливо, він лежить десь 
у великій картонній коробці з іншими іграшками і сумує за мною. А може, хтось йому 
вирвав хвоста чи скляне око виколов? У Кукі одного разу випало око. Тоді мама взяла 
голку з ниткою і акуратно пришила. Це було давно. Мені тоді було чотири роки, зараз 
мені дев’ять і я в третьому класі.
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***

Прийшовши до школи, я про все розповіла Анці, Мартині та Ульці. Це мої приятельки. 
Ми також називаємо себе «псиятельки». Гарно, правда? Ми завжди сидимо вранці  
в класі перед уроком і балакаємо собі, поки не прийде вчителька.

— Тепер його напевно має якийсь українець, — сказала Мартина. — Напевно.
— Вони ж усе отримують від нас безкоштовно, — додала Анка. — Меблі, іграшки  
і навіть ноутбуки. Вони їздять автобусами без квитків і забирають роботу полякам.
— Е-е, ти перебільшуєш, — вступила у розмову Уля. — Як це: забирають роботу?
— Нормально, — буркнула Анка. — Вони займають усі робочі місця, а поляки сидять 
вдома безробітні. Тато сказав мені.
— А мій тато казав, що поляки не хочуть працювати, і якби не українці,  
ми були б у чорній… — Тут Уля раптом зупинилася. — …Ну, знаєте.
— Твій тато нічого не знає, бо ніколи не був безробітним!
— Це твій нічого не знає...

Що ж, часом так трапляється: спершу нормальна розмова, а потім якась сутичка.  
На щастя, прийшла вчителька і почався урок.
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***

У нашому класі троє дітей з України — Тарас, Лєна та Іринка. Вони навчаються у 
нас пів року. Скажу вам: вони трохи дивні. Бо коли вчителька виходить із класу 
чи перерва, ми відразу починаємо галасувати. Іноді це буває так гучно, що коли 
вчителька раптом повертається, то каже, що вона, певно, помилилася й опинилася 
в зоопарку, а не в класі. А вони не галасують, просто сидять і займаються своїми 
справами. Ну, може, Лєна часом трохи, але порівняно з нами це майже нічого. Лєна 
мені навіть трохи сподобалася, раз я запросила її до себе додому. Але Лєна не 
вписується в нашу групу, бо коли Іза та Улька починають сваритися, вона нічого не 
говорить.

На великій перерві, під час обіду, знову почалося.

— Пам’ятаєте, як Тарас сказав, що його звати Тарас, і хлопці почали сміятися? — 
нагадала мені Анка.
— Так, пам’ятаю. А Антек сказав, що називатиме Тараса Терасою або Балконом, — 
додала Мартина.
— Це якраз було негарно, — сказала я тоді. — Не можна передражнювати імена.
— Не можна, не можна… А їм можна безкоштовно брати наші речі? — не здавалась Анка.
— Ох, дівчата. Пам’ятаєш, як Ірина тупала ногою під партою, а вчителька сказала 
їй перестати стукати [пол. przestać pukać]? А Ірина почервоніла і вибігла з класу? — 
нагадала Уля.
— Так, бо у них «пукати» означає «псувати повітря», — Мартина розвеселилася.
— А як учитель фізкультури сказав Тарасові, що він має обрати команду?
— Ага, бо те, що українською зветься «команда», польською — «drużyna», тим-то Тарас 
думав, що йому кажуть одружуватися, — засміялася Уля.
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— І що? І тоді Тарас подивився на нашу Зузю, — додала Анка.
— Але ж ти дурна, Анко, — мені аж гаряче стало. — Він точно на мене не дивився.
— Звісно, дивився, — вперлася Анка.

Коли ми повернулися до класу, там ще нікого не було. Тоді Анка підійшла до 
Тарасового рюкзака і покликала мене:
— Зузю, а це не твій Кукі?

Рюкзак Тараса був не до кінця закритий, з нього стирчала маленька голівка. 
Анка навіть не дочекалася моєї відповіді. Вона відкрила рюкзак, витягла з нього 
іграшкового песика і підійшла з ним до мене.

— Дивися, твій Кукі.
— Гей, не можна брати чужі речі без дозволу, — сказала Уля.
— Та це ж не чужа річ, а Кукі, правда, Зузю? — Анка вклала мені в руку того песика.

Я не знала що робити. Глянула на песика. Він не був схожий на мого Кукі, але мав 
смішну мордочку і був дуже приємний на дотик. Я тримала його перед собою.

— Нууу... — це все, що я змогла сказати.
— Не має значення. Бери його собі. — Анка підійшла до мене і знову з силою стиснула 
мені руку з песиком. — У них же тисячі таких собачок!
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І тут до класу зайшов Тарас. Він одразу побачив мене з тим песиком. Спочатку зупинився і 
просто дивився. На свій рюкзак і на мене. Тоді підійшов ближче. Дівчата одразу відійшли. 
Тепер я стояла сама з песиком, а Тарас навпроти мене.

— Віддай, — Тарас подивився на мене так, що мені стало боляче.
— Вона не віддасть. Це її Кукі! — пискнула з-за моєї спини Анка.

А потім сталося щось дивне. Я міцно притулила песика до себе і сказала Тарасові:

— Не віддам. Це мій Кукі! — хоча це був зовсім не мій Кукі!
Тарас схопив песика і почав його смикати. Я не хотіла відпускати. Тарас шарпав, а я з усіх 
сил тримала. Потім він штовхнув мене так сильно, що я впала на спину. 
Почула крик Улі. На мить у мене потемніло перед очима і мені здалося, 
що я бачу птахів, які літають наді мною. Або це були зірки?



99

***

Коли все закінчилося, я побачила над собою обличчя вчительки. Я сиділа на підлозі, 
опершись об стіну. За вчителькою були всі діти з класу. Я не бачила лише Тараса.

— Зузю, ти мене чуєш? Хтось може пояснити, що тут сталося? — занепокоєно спитала 
вчителька.
— Тарас побив Зузю і втік.
Анка, як завжди, вискочила перша. Та щойно вона закінчила, озвалася Лєна:

— Неправда, Зузя забрала Тарасового песика і не віддавала.
— Вони билися, і Зузя впала. Все як завжди, — додала Мартина.
— Як ти почуваєшся? Все гаразд? — Вчителька була стурбована.
— Так, — відповіла я, хоча мене боліла потилиця. Коли я падала,  
то напевно вдарилася об стіну.
— Добре. Чий це песик?
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Я подивилася на вчительку, а потім на Кукі. Тобто я знала, що це не справжній Кукі, я 
просто так його назвала. Песик виглядав жахливо. Він був розірваний майже навпіл, 
з нього вилізла якась вата.

— Зузин! — випалила Анка, не знаю чому.
— Зузю, я хочу почути це від тебе. Це твій песик чи Тараса? — наполягала вчителька.

Я подивилася на мордочку песика і промовила до нього:
— Тараса.

Вчителька, яка досі стояла біля мене навколішках, тепер піднялася з підлоги.

— Я так розумію, що ти забрала песика у свого однокласника, а він силою намагався 
повернути своє.
— Це не так, бо це Анка... — вставила Уля, але закінчити не встигла, бо Анка затулила 
їй рота рукою.
Вчителька перевела погляд на Улю, котра намагалася щось далі говорити із 
закритими вустами, хапаючи повітря як риба.

— Гм. Бачу, нам є що обговорити, якраз на завтрашній зустрічі. Та вже сьогодні 
нагадую вам, що штовхання і застосування сили не є способом вирішення конфліктів. 
Ми домовилися вирішувати конфлікти і суперечки як?
Вчителька озирнулася. Відповіддю була тиша.
— Що ж, варто ще раз нагадати собі правила нашого класу.
Вчителька зітхнула, потім звернулася до мене:

— Ми домовилися, Зузю, що шануємо власність одне одного. Знаєш, що треба тепер 
зробити, чи потрібна моя підказка?
Якась чарівна сила не дозволила мені подивитися в очі вчительки, тож я знову 
відповіла песикові:
— Знаю.
— Добре, — відповіла вчителька. — А тепер я піду шукати Тараса.
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***

Я пішла до медсестри, бо мене попросила про це вчителька. Медсестра оглянула мою 
голову, сказала покрутити нею, потім не крутити і лише переводити погляд. Нарешті 
вона сказала, що зі мною все гаразд, але я маю йти додому. А вдома розказати про 
все мамі, щоб вона сьогодні спостерігала мій стан. Вийшовши з кабінету, я все-таки 
розглядалася за Тарасом, чи він десь є. Та коридор був порожній.

Мамі я нічого не сказала. Бо тоді довелося б розповісти все — і про Тараса, і про 
шарпанину, і про песика. І про те, як він опинився в моїх руках. Отож я показала 
песика і сказала, що ми отримали таке домашнє завдання — зашити ушкоджену 
іграшку, і що це Тарасів песик. Мама взяла цього двійника Кукі й уважно його 
розглядала. Вона почала висмикувати цю дивну вату з його животика і на підлогу 
випав маленький шматочок паперу. На цій картці було щось написано кульковою 
ручкою, але ми не змогли прочитати, бо там були не польські, а українські літери. 
Мама сіла за комп’ютер і включила перекладач. Спершу нам довелося перемкнути 
клавіатуру на українську мову. Та зрештою це спрацювало. Там було написано: «Синку, 
пам’ятай, що я завжди любитиму тебе. Тато».
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Коли мама прочитала це, то на мить замовкла, і я мовчала разом з нею. Потім мама 
запхала записку назад у живіт песика, і ми почали зашивати. Трохи зашивала я,  
а трохи мама. Потім, коли песик був уже цілий, я розповіла мамі, що Анка глузувала з 
Тарасового імені. А мама сказала, щоб Анка не була така мудра, бо її ім’я шведською 
означає «качка». Моя мама це знає, бо її теж звуть Анка. А тоді додала, що не певна, 
чи варто Тарасові дізнатися таємницю, сховану в животі песика. Мабуть, краще, щоб 
Тарасові це колись розповів його тато. Далі ми обнялися. І тут задзвонив телефон.
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***

Наступного дня я пішла до школи трохи раніше. Я не хотіла, щоб дівчата уже були там. 
Тарас сидів на лавці перед класом. Я сіла поруч із ним, і ми так сиділи. Далі я витягла 
песика з торби й обережно поклала йому на коліна.

— Він знову цілий. Я його зашила. Тобто я з мамою.
— Дякую, — Тарас глянув на свого песика і притулив його до себе.
— Як його звуть? — запитала я.
— Митя, — відповів він.

Я хотіла все пояснити Тарасові. Чому я сказала, що це Кукі, що сталося з моїм 
улюбленим песиком, про Анку — що це вона його витягла. Про сварку з мамою, про 
тата. Про все. Врешті я просто сказала:

— Не можна нікому нічого забирати. Це погано.
— Не можна нікого штовхати і бити. Це теж погано, — відповів Тарас.
На якусь мить запала тиша, а потім Тарас сказав:
— Якщо колись захочеш, я позичу тобі Митю на один день. Здається, ти йому 
сподобалася.

Коли я це почула, мені захотілося розповісти Тарасові про записку. Та я пригадала 
мамині слова, тож подумала: нехай песик далі тримає цей секрет у своєму животі. 
А ми з Тарасом подбаємо, щоб Митю більше ніхто не скривдив. І щоб він ніколи не 
загубився.
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Казкотерапія
Казкотерапія — це форма підтримки 
і навчання у сфері емоцій, стосунків 
та соціальних навичок у широкому 
розумінні. Процес казкотерапії сприяє 
розвиткові нових компетенцій у сфері 
емоцій та побудови стосунків, спонукає 
до пізнання різних моделей мислення й 
активізує уяву.
Читання створює зв’язок і 
взаєморозуміння, задовольняє емоційні 
потреби, підтримує психологічний 
розвиток дитини та зміцнює її 
самооцінку, а також допомагає у 
вирішенні проблем. Саме з читання 
починаємо процес казкотерапії, до 
якого запрошуємо дітей. Щоб такий 
процес відбувся, необхідно послідовно 
пройти три етапи, адже казкотерапія — 
це читання, обговорення і практика.
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ЯКІ КАЗКИ ВИКОРИСТОВУЄМО В КАЗКОТЕРАПІЇ?

Психотерапевтичні казки
Використовуються для підтримки емоційного розвитку дитини. Вони зменшують страхи, 
допомагають подолати смуток чи гнів, підвищують впевненість у собі та відповідають 
на потреби прийняття, любові, приналежності і безпеки. Психотерапевтична казка має 
особливу структуру: її суттєвими елементами є головний герой, проблема, передісторія, 
допоміжні герої та щасливий кінець (пошук вирішення проблеми). Важливо, щоб 
одна історія торкалася однієї проблеми (виклику), з якою дитина зіткнулася або може 
зіткнутися.

Психопедагогічні казки
Основне завдання — підтримка пізнавального розвитку дитини. Мета читання таких 
казок — змінити дитяче ставлення до певних речей та поведінку. Психопедагогічна 
казка містить моделі поведінки, а її сюжет чітко підкреслює бажані установки та 
способи дій. Казки можуть порушувати зокрема такі теми: прибирання іграшок у 
власній кімнаті, сортування сміття, обережність у спілкуванні з незнайомцями, економія 
води чи реагування на насильство в групі однолітків. У психопедагогічних казках 
використовується механізм наслідування: дитина може ідентифікувати себе з героєм 
оповідання та перейняти його поведінку.

Релаксаційні казки
Вони суттєво відрізняються від психопедагогічних і психотерапевтичних казок. 
Їхня мета — викликати у дитини відчуття розслаблення, зняти напругу, втішити або 
заспокоїти. Їх можна використовувати після насиченого дня або як відповідь на складну, 
стресову ситуацію. Релаксаційні казки запрошують до візуалізації і звертаються до уяви 
дитини. Їх читання зазвичай займає близько 10 хвилин і може відбуватися як вдень, 
так і ввечері, перед сном. У роботі з такими казками важливо підкреслювати відчуття: 
слухові (наприклад, шум хвиль), зорові (наприклад, сонячні промені, що падають на 
обличчя) і дотикові (наприклад, м’яка і волога трава під босими ногами).
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ЯКІ ЦІЛІ КАЗКОТЕРАПІЇ?

Освіта
Показувати дитині ефективні способи подолання складних ситуацій шляхом надання 
знань про себе та світ. Представляти нові моделі мислення, які допомагають долати 
виклики.

Тренування навичок
Зміст терапевтичних казок спонукає дитину до розвитку нових компетенцій як в 
емоційній, так і соціальній сфері.

Побудова стосунків
Ідеться не лише про стосунки між дитиною та казкотерапевтом, а й про стосунки з 
собою, прийняття, зміцнення самооцінки та формування віри у власну дієвість і таланти.

Терапія
Підтримка дитини, яка зазнала впливу сильної тривоги, страху або смутку. Це дозволяє 
приборкати емоції, виразити їх і знайти вихід зі складної ситуації, який підходить дитині.
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ЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ 
ЗАВДЯКИ КАЗКОТЕРАПІЇ?

Наслідування
Казкотерапія активізує процес наслідування. Наслідуючи головного героя, дитина 
переймає його моделі поведінки, спілкування і мислення. Завдання вихователя полягає 
у використанні механізмів, які сприятимуть розвитку та соціалізації дитини.

Десенсибілізація
Приборкання важкої емоції чи ситуації за допомогою історії, описаної в казці. 
Перебуваючи в безпечному просторі з близькою особою, дитина завдяки казці має 
можливість трохи по-іншому поглянути на ситуацію, яка викликає тривогу. Багаторазове 
повторення історії зменшує емоційний вплив стресового чинника.

Раціоналізація
Показати тривожні чинники через зміст казки, щоб полегшити розуміння ситуації або 
стану, в якому перебуває дитина. Дитина має шанс побачити, що вона не сама зі своїми 
страхами, що герої казки також стикаються з різними емоціями, такими як тривога чи 
смуток.

Конкретизування
Казки дозволяють краще зрозуміти себе, дають інструменти для опису того,  
що відбувається, збагачують мову емоцій, розвивають уміння називати ситуації і стани,  
в яких дитина може перебувати.

Розвиток емпатії
Знайомство з героями казок і переживання разом з ними їхніх пригод має на меті 
викликати розуміння їхніх емоцій. Механізм децентрації стимулює розвиток здатності 
уявляти предмети чи ситуації з точки зору іншої людини, наприклад, нашого 
співрозмовника.
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ПРОЦЕС КАЗКОТЕРАПІЇ

 І етап: читання
Процес казкотерапії розпочинаємо зі спільного читання.  
При читанні варто звернути увагу на:

• зоровий контакт з дитиною — бажано побіжний, без надмірного вдивляння в дитину 
чи, навпаки, цілковитого уникання зорового контакту і зосередження лише на книзі;

• тембр голосу і швидкість мовлення;
• показування дитині ілюстрацій, які є в казці;
• зручну позицію для читання, щоб дитина також могла розслабитися і зосередитися 

на змісті історії.

 II етап: обговорення
Переходячи до обговорення, пропонуємо дитині відповісти на кілька запитань щодо 
змісту почутого.

Починаємо з простих питань стосовно головного героя, його друзів або місця, де 
відбувається історія. Зазвичай це закриті питання, що вимагають короткої відповіді — 
іноді просто «так» або «ні». Наприклад: «Чи був у головного героя улюблений друг?», «Де 
відбувалася дія казки?», «Як звали головного героя?»

Потім переходимо до питань, пов’язаних із досвідом персонажів, їхніми почуттями чи 
ідеями, які у них з’явилися при спробах протистояти виклику, представленому в історії. 
Наприклад: «Які пригоди трапилися з головними героями? Як вони з ними впоралися?»; 
«Що почував головний герой, коли зустрів нових друзів?»; «Як ви почувалися б у цій 
ситуації?»; «Що зробив/зробила б ти?»

Пошук відповідей на поставлені питання активізує вміння дітей систематизувати 
отриману інформацію, спонукає до творчості, висловлення власної думки. Питання про 
стани або емоції героїв дозволяють розвивати мову емоцій і створюють простір для 
пізнання емоційної сфери дитини.
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 III етап: вправи
Третій етап казкотерапії — це вправа, на яку казкотерапевт запрошує дитину, але саме 
дитина багато в чому вирішує, як виглядатиме гра. Казкотерапевт складає сценарій 
вправи на основі прочитаної історії, а потім, у дусі казкотерапевтичних принципів,  
іде за дитиною, її потребами, ідеями і темпом, плавно вплітаючи в гру зміст, який варто 
запам’ятати та засвоїти. Дитина може грати сама або запросити казкотерапевта до 
спільної гри. Вправа підтримує розвиток творчих здібностей дитини, дозволяє закріпити 
і використати отриману інформацію. Це також етап, коли ми зміцнюємо зв’язок  
з дитиною, який з’явився під час обговорення казки, виявляючи довіру, підтримуючи 
дитину у формуванні нових навичок і дозволяючи їй приймати самостійні рішення.
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КАЗКОТЕРАПІЯ: ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Як підготуватися до казкотерапії?
Перед початком казкотерапії завжди читайте зміст казки, яку хочете використати.  
Це робиться для перевірки поданих у ній прикладів і моделей поведінки: чи відповідають 
вони потребам і ситуації дитини.

Перевірте свій емоційний стан, який дитина несвідомо відображатиме. Якщо казкотерапевт 
напружений або сумний, йому буде важко підтримати дитину в її емоційних станах або  
в пошуках способів зниження тривожності.

Підготуйте приклади запитань, які можна поставити на етапі обговорення казки — 
можливо, вам не доведеться їх використовувати, бо під час читання з’являться зовсім інші, 
але усвідомлення підготовленості підвищить відчуття безпеки та ефективність у процесі 
казкотерапії.

Приготуйте предмети, які плануєте використовувати під час виконання вправи — завдяки 
цьому ви отримаєте більше часу для спільної гри, а не витрачатимете його на пошуки 
необхідного реквізиту.

Хто може проводити казкотерапію?
Щоб засвоїти перебіг усього процесу й ефективно використовувати його освітні 
функції, варто пройти тренінг із казкотерапії. Це дозволить дізнатися про всі механізми 
та інструменти підтримки освітньо-виховного процесу, що дасть майбутньому 
казкотерапевту відчуття безпеки. Цей варіант рекомендований особам, які бажають 
активно використовувати казкотерапію у своїй повсякденній роботі чи догляді за дітьми 
як форму підтримки та розвитку своїх підопічних.

Для кого призначена казкотерапія?
Казкотерапія — це одна з освітньо-розвиткових форм, яка належить до більш широкої 
категорії — бібліотерапії. Казкотерапія призначена передовсім для дітей 3–10 років, але 
її застосування настільки різноманітне, що у певних ситуаціях її можна використовувати 
і в групах трохи старших дітей. Стосовно молодих осіб від 15 років можна говорити про 
бібліотерапевтичний процес, у якому використовуємо дещо інші тексти, а сам процес 
відбувається за іншою схемою.

Казкотерапія може проводитися як індивідуально (казкотерапевт і одна дитина),  
так і в групі. Робота у групах використовується в школах, навчальних і виховних закладах, 
бібліотеках і громадських осередках. Відмінність індивідуальної та групової казкотерапії 
полягає насамперед у необхідності оволодіння правилами роботи з групою та вмінні 
приділяти увагу більшій кількості дітей одночасно.
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Сценарії для 
казкотерапії
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 І етап: читання
На що звернути увагу під час читання наодинці з дитиною?
• Перевірте, чи стежить дитина за змістом — чи правильний темп і гучність читання 

ви обрали.
• Звертайте увагу на невербальні сигнали: встановлює дитина зоровий контакт  

чи уникає його; слухає і зосереджується на змісті чи озирається навколо та виявляє 
відсутність інтересу. Тоді варто зупинитися і запитати дитину, про що вона думає або 
чи подобається їй казка. Та спершу висловіть дитині свій намір: поясніть, що у вас  
є сумніви, чи слухає вона казку — і тому запитуєте. Ваші запитання мають виникати 
з піклування про дитину, а не з бажання «закликати її до порядку». Дитина повинна 
відчувати, що її приймають і вислуховують, а не оцінюють.

 II етап: обговорення
Як обговорити казку з однією дитиною?
• Під час індивідуальної казкотерапії зверніть увагу на те, чи кількість і темп 

поставлених запитань не перевантажує дитину, щоб не викликати ефекту 
«опитування біля дошки».

• Терпляче чекайте відповіді — намагайтеся не створювати ситуації, коли ви ставите 
питання і самі на нього відповідаєте: це служить дитині сигналом, що ви їй не 
довіряєте і не вірите в її здатність самостійно знаходити відповіді.

• Якщо дитина зволікає, запитайте, що їй потрібно, аби знайти відповідь. Можливо, 
вона захоче, щоб ви ще раз прочитали уривок казки, про який запитуєте.

СЦЕНАРІЙ ДЛЯ БАТЬКІВ
ІНДИВІДУАЛЬНА КАЗКОТЕРАПІЯ
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ПРИКЛАДИ ПИТАНЬ ДО КАЗКИ

Закриті питання:
• Як звали головну героїню казки?
• Як звали плюшевого песика Зузі? Що з ним сталося?
• Скільки подружок у Зузі? Як вони люблять розповідати про себе?
• Скільки дітей з України у Зузиному класі? Чи вона з ними дружить?
• Що Анка витягла з рюкзака однокласника з України?
• Чи був плюшевий песик Тараса тією самою іграшкою, яку віддала мама Зузі?
• Чи можна забирати іншим їхні речі?
• Як відреагував Тарас, побачивши Зузю з іграшкою?
• Що сталося з плюшевим песиком?
• Що робила Зузя вдома з песиком Тараса? Хто їй допоміг?
• Як насправді звали плюшевого песика Тараса?

Відкриті питання:
• Чому мама віддала песика Кукі, щоб підтримати українців?
• Що відчула Зузя, коли дізналася, що Кукі віддали? Чому їй так бракувало цієї м’якої 

іграшки?
• Про що подумали Зузині приятельки-«псиятельки», коли дівчинка розповіла їм про 

Кукі?
• Чому Анка сказала, що українці багато чого отримують безкоштовно?
• Чи погоджувався тато Улі з думкою тата Анки? Що відчула Анка, почувши від Улі, що її, 

Анчин, тато не знає, в чому справа?
• Що відчували дівчата, коли українські діти отримували іграшки і квитки безкоштовно?
• Чому діти сміялися з Тараса та українських дітей у класі? Про що думав Тарас, коли 

хлопці хотіли назвати його Балконом чи Терасою?
• Що відчула Зузя, коли Анка віддала їй Тарасового песика і сказала, що це Кукі? Чи 

вона думала, що їй можна взяти Тарасову іграшку?
• Що відчув Тарас, коли побачив Зузю з песиком? Чому він боровся із Зузею?
• Що подумала вчителька, коли дізналася причину, через яку Тарас штовхнув Зузю?
• Що відчувала Зузя у розмові з учителькою? Що вона відчула, коли побачила, в якому 

стані Тарасів песик?
• Що означає поважати чужу власність?
• Що думала Зузя, коли знайшла і переклала з мамою записку від Тарасового тата?
• Що відчув Тарас, коли Зузя віддала йому зашитого песика? Що подумала Зузя, коли 

Тарас запропонував, що інколи може позичати їй Митю?
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 III етап: вправи
Дві пропозиції щодо вправ, які можна виконувати у групі 
опікун + дитина.

1. Підготуйте папір, кольорові олівці, фломастери та фарби. Запропонуйте дитині 
розфарбувати чи намалювати улюблену іграшку. Попросіть пояснити, чому саме ця 
іграшка для неї важлива, і запитайте, як дитина почувалася б, якби забавка загубилася 
або хтось узяв її без дозволу. Запитайте дитину, чи вона знає про якусь улюблену іграшку 
свого друга чи подруги. Використайте це завдання як нагоду поговорити про те, що 
одна і та сама забавка може мати різне значення для різних осіб. Спробуйте пояснити: 
українським дітям довелося залишити вдома багато своїх іграшок, тому, коли поведінка 
нових однокласників може здаватися дивною або коли з’являється заздрість, що вони 
отримують багато речей безкоштовно, варто згадати, чому вони потрапили до Польщі.

Ця вправа звертає увагу на те, що предмети можуть мати різну емоційну цінність для 
своїх власників. Це стимулює емпатію і допомагає дітям зрозуміти, що інші діти можуть 
мати сильні почуття щодо власних іграшок. Це дозволяє дитині спробувати поставити 
себе на місце іншого та зрозуміти емоції, яких сама не відчуває.

2. Запропонуйте дитині заплющити очі й уявити, що її улюблена іграшка має день 
народження. Попросіть подумати, як можна відсвяткувати цей день. Чи буде в іграшки 
свій торт? З чого він буде зроблений? Який колір і смак матиме? Чи отримає іграшка 
якісь подарунки? Якщо так, то які? Кого запросить на вечірку? У що вони гратимуть 
разом?

Візуалізація спрямована на розслаблення, вгамування емоцій і заспокоєння. Пропонуємо 
дитині активізувати органи чуття: нюх, смак, дотик, зір — для досягнення релаксації та 
зниження напруги в тілі. Це завдання також має на меті розвиток емпатії, бо змушує 
замислитись, як справити радість комусь, хто тобі дорогий.
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 І етап: читання
На що звернути увагу при читанні в групі?
• Якщо хтось із дітей менш зацікавлений змістом казки і намагається відволікти інших, 

зупиніться. Виявляючи підтримку, запитайте, що потрібно дитині, аби зосередитися,  
що ви можете для неї зробити. Скажіть, що вам дуже залежить, аби вона брала участь  
у казкотерапії разом з іншими дітьми, тому що вона так само важлива, як і всі діти в групі, 
і вам важить почути її думку після прочитання казки.

• Показуючи малюнки, заохочуйте всіх дітей висловлювати свою думку. Важливо 
створити простір вільного самовираження для кожного. Тому запрошуйте брати участь  
в обговоренні, при цьому намагаючись не тиснути — не використовуйте висловлювань 
на кшталт: «Будь ласка, скажи що-небудь, з усієї групи лише ти ще нічого не сказав/
ла»; «Ти ж не хочеш бути гіршим від решти?»; «Говори, я знаю, ти можеш, не соромся». 
Казкотерапія — це процес, який має відкрити дітей на набуття нових навичок, розширення 
самосвідомості і знань через освіту, а не змушувати їх почуватися винними за те, що вони 
чогось не знають або не вміють.

 II етап: обговорення
Як обговорювати казки з групою?
• Створіть простір для висловлювання для кожної дитини, щоб вона мала можливість 

відповісти на поставлене запитання.
• Заохочуйте до пошуку відповідей, підтримуючи дітей, пригадуючи зміст казки — не 

змушуйте їх відповідати, цей процес має бути безпечним і повинен поважати кордони 
дитини.

• Якщо кілька дітей хочуть відповісти на одне запитання, встановіть порядок відповідей. 
Якщо відповідь одна, проста — запитайте групу, хто зголосився першим, і разом 
вирішіть, хто відповідатиме. Так ви виявляєте дітям довіру, заохочуєте їх приймати 
рішення і співтворити ситуацію.

• Заохочуйте самостійні відповіді з використанням займенника «я» — стежте, щоб діти 
намагалися говорити самі, не використовуючи фраз на взір: «У нас у всіх так»; «Кожен 
так відчуває»; «Всі так думають». Такі твердження можуть свідчити про брак у дитини 
почуття безпеки в групі, необхідного для вільного висловлювання своїх думок. Це 
також може сигналізувати, що дитина не готова брати відповідальність за свої слова. 
Тоді варто зміцнити у дитини відчуття прийняття та безпеки, щоб вона хотіла вчитися 
висловлюватися від свого імені, а отже, брати на себе за це відповідальність.

СЦЕНАРІЙ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
ГРУПОВА КАЗКОТЕРАПІЯ
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ПРИКЛАДИ ПИТАНЬ ДО КАЗКИ:

Закриті питання:
• Хто був головним героєм казки? Скільки їх було?
• Що сталося з плюшевим песиком Зузі? Звідки вона його взяла?
• Чи Зузя часто гралася з іграшкою?
• Як звуть Зузиних приятельок-псиятельок?
• Чому дівчата подумали, що Кукі тепер належить дитині з України?
• Як звуть Зузиних однокласників і однокласниць з України?
• Які непорозуміння чи смішні ситуації виникали в школі через різницю польської та 

української мов?
• Хто витягнув іграшку з рюкзака Тараса?
• Чи це був Кукі?
• Чи можна брати чужі речі?
• Що зробив Тарас, побачивши м’яку іграшку в руках Зузі?
• Що сталося з песиком?
• Хто зашив песика? Що було всередині?
• Як насправді звали плюшевого песика Тараса?

Відкриті питання:
• Що подумала Зузя, коли мати розповіла, що віддала Кукі українським дітям? Чому?
• Як відреагували Зузині подруги, коли дізналися, що її мама віддала Кукі?
• Що могла відчути Анка, коли тато сказав їй, що українці багато чого отримують 

безкоштовно?
• Через що Уля сперечалася з Анкою?
• Що відчули дівчата, коли українські діти отримували іграшки та квитки безкоштовно?
• Чи є заздрість позитивним почуттям? У яких ситуаціях так, а коли ні?
• Чому діти сміялися з різних мовних непорозумінь з українськими дітьми? Чи варто 

сміятися у всіх таких ситуаціях?
• Що відчула Зузя, коли Анка віддала їй Тарасового песика і сказала, що це Кукі? Чи 

вона думала, їй можна взяти Тарасову іграшку?
• Чому Тарас боровся із Зузею за песика? Чому Зузя не хотіла його віддавати? Що 

відчув Тарас, побачивши Зузю з іграшкою?
• Чи є гнів позитивним почуттям? У яких ситуаціях так, а в яких ні? Як можна 

конструктивно виразити гнів?
• Що подумала вчителька, коли дізналася причину сварки Тараса і Зузі?
• Що відчула Зузя, коли побачила знищеного песика? Про що вона подумала після 

розмови із вчителькою?
• Що означає поважати чужу власність? Як Зузя показала, що шанує власність Тараса?
• Від кого Тарас отримав плюшевого песика? Про що подумала Зузя, коли знайшла 

записку від Тарасового тата?
• Що відчув Тарас, коли Зузя віддала йому зашитого песика? Про що думала Зузя, 

коли Тарас запропонував, що часом може позичати їй Митю?
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 ІІІ етап: вправи
Дві пропозиції для групових вправ:

1.  Підготуйте папір, кольорові олівці, фломастери та фарби. Попросіть дітей поділитися на пари, 
а потім запропонуйте їм поговорити про їхні улюблені іграшки. Нехай кожен з них пояснить, чому 
ця іграшка для нього така важлива. Може, це був подарунок на день народження або пам’ятка 
з канікул? А може, хтось важливий для них подарував? Попросіть кожного з них розмалювати/
намалювати іграшку за описом однокласника чи однокласниці. Чим відрізняються їхні улюблені 
іграшки? У чому вони схожі?

Мета вправи полягає в тому, щоб стимулювати творчі здібності дітей, запрошуючи їх 
використовувати свою уяву під час роботи з кольорами та формами. Крім того, діти звернуть 
увагу на те, що різні предмети можуть мати різну цінність для різних людей, що допоможе їм 
розвинути емпатію і здатність краще розуміти емоції інших.

2. Підготуйте та надуйте кульки. Попросіть дітей розділитися на пари, а потім дайте 
кожній парі по одній повітряній кульці. Запропонуйте парам розійтися по залі, 
знайшовши вільне місце. Нехай вони стануть спинами один до одного, стискаючи між 
собою повітряну кульку, не підтримуючи її руками. Коли пари будуть готові, запропонуйте 
спробувати обидвом учасникам одночасно:

• підняти ліву ногу;
• підняти праву ногу;
• підстрибнути;
• зробити три кроки вправо;
• підняти руки і зловити долоні одне одного над головою;
• обернутися на 360 градусів;
• торкнутися лівого коліна правим ліктем.

Вправа має на меті показати дітям, наскільки важливо співпрацювати під час виконання 
певних завдань. Діти матимуть можливість переконатися, що без спільної координації 
багато завдань і проєктів просто не виходять.
 
Підказка: Цю вправу можна також виконувати з аркушем паперу.
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Інтеграція 
українських дітей 
у польських школах
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Після початку широкомасштабної російської агресії Польща прийняла найбільше 
українських біженців, забезпечила їм житло, харчування, а також можливість освіти 
для дітей. Однак війна триває, впливає на економіку загалом і гаманець кожної сім’ї 
зокрема. Інфляція і дорожчання енергоносіїв перекладаються на ціни продуктів 
і опалення помешкань, отож завжди є спокуса сказати, що в цьому винні втікачі від 
війни, а не агресор. 
Діти дуже гостро переживають несправедливе трактування, тим-то варто приглянутися 
до ситуацій, які можуть таке трактування викликати.

З якими проблемами стикаються українські 
діти, які після початку широкомасштабної війни 
опинилися в інших країнах?
Є кілька типів реакцій, які залежать від таких факторів:
• час виїзду у безпечне місце: вдалося виїхати відразу чи довелося зіткнутися з небезпекою 

(обстріли, бомбардування, сирени, окупація); 
• чи довелося бути свідками травматичних подій; 
• як реагували дорослі — батьки чи опікуни;
• вік дитини.

Діти, які виїхали з рідними відразу після 24 лютого 2022 року, опинилися в іншій країні  
з іншою мовою, часто — з розгубленими дорослими. Що молодша дитина і що впевненіше 
поводилися дорослі поруч, то меншого стресу вона зазнала. 
Діти часто сильно сумують за рідними, які залишились в Україні, звичним оточенням, 
друзями, улюбленими книгами, іграшками чи домашніми тваринами, яких не вдалося 
забрати з собою. 

У дещо кращій ситуації опинилися ті родини, де хтось із дорослих був на роботі за кордоном 
і зміг забрати сім’ю з України до себе. 
Годі й уявити, що могли відчувати діти, які прокинулися вранці від вибухів, разом  
із найближчими мусили перечікувати обстріли й бомбардування, а потім у переповнених 
евакуаційних поїздах виїжджали в іншу країну. 

У дітей, які провели певний час в небезпеці (під постійними обстрілами, окупацією  
чи навіть були свідками загибелі інших людей), можуть розвиватися симптоми стресових 
розладів, порушення адаптації. Такі діти можуть дуже емоційно реагувати на гучні звуки, 
крик, виявляти більшу вразливість на все, що з ними відбувається, їм важче спілкуватися  
з іншими дітьми. 
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Найбільш стресовий чинник, який залишається з дітьми навіть після виїзду з України, 
становить невизначеність, бо часто мама чи опікунка (тітка, бабуся та ін.) сама не знає, 
скільки часу ще доведеться тут пробути. Проблеми із винайманням житла, пошуком роботи 
і забезпеченням необхідного рівня доходу часто унеможливлюють або дуже ускладнюють 
планування навіть найближчого майбутнього, що позначається на емоційному стані 
дорослих і дітей.

Діти молодшого і середнього шкільного віку стикаються не лише з проблемою «новачка» 
у класі, але і з дещо іншою освітньою системою, мовним бар’єром у спілкуванні  
з однокласниками, а іноді і з упередженим ставленням до себе з їхнього боку.

Якщо ж у класі опиняється кілька дітей з України, то вони тісніше спілкуються одне  
з одним, що може створювати гірші умови для вивчення мови, ніж якби це відбувалося  
у спілкуванні з польськими однолітками. 
Все це лише збільшує відстань між новими учнями з України і класом, де вже склалися 
стосунки між дітьми.

З якими викликами у цій ситуації стикаються 
польські діти? 
Найчастіше вони не розуміють, «чому навколо стало так багато українців». Буває, 
з’являється думка: «Чому вони отримують все безкоштовно?» Почуття несправедливості 
може також з’являтися, коли батьки переконують дитину віддати чи подарувати 
іграшку або коли українські діти отримують подарунки, а польські — ні. 

Про несправедливе трактування можуть говорити і дорослі — наприклад, що уряд 
більше дбає про українців, ніж про громадян Польщі, що українці отримали все 
безкоштовно і под. Ці теми, обговорювані при дитині, яка «приносить» це у школу, 
можуть спричиняти конфлікти з українськими однокласниками. 

Досягненню взаєморозуміння можуть заважати також різні моделі виховання, які, 
як відомо, залежать від освіти і соціального статусу. Війна в Україні позбавила дому 
людей з різних місцевостей, з різним рівнем освіти і виховання, а певні речі, прийняті 
в Польщі, для прибульців з України можуть бути невідомі, тим-то варто доброзичливо 
пояснювати ці правила поведінки новим знайомим. 

Виховання в дитини позитивного ставлення до світу, емоційного інтелекту й емпатії 
неможливе без особистого прикладу і пояснення дорослих. Як відомо, дитина найкраще 
запам’ятовує важливі речі, наслідуючи поведінку дорослих або ж відтворюючи у грі 
ситуацію із книжки. 
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У цій книжці зможете прочитати дві історії. З першої дізнаєтеся про українського 
хлопчика та його улюблену іграшку. Хлопчик з мамою через війну опинився у Польщі. 
Він опановує мову і намагається порозумітися з новими однокласниками. Друга історія 
розповідає про дівчинку-польку, в чий клас прийшли учні з України, і дівчинці потрібен 
час, аби з цим освоїтися. Та передовсім це історії про стосунки, емпатію, співчуття  
і взаєморозуміння. 

Запрошуємо до спільного читання, обговорення та відтворення цих історій разом 
із дітьми у процесі казкотерапії. Цей спільний досвід сприятиме взаємопізнанню  
і взаєморозумінню не лише між дітьми, але й поглиблюватиме їхній контакт із дорослими.

Олена Масик
психолог, травматерапевт 



Куди подівся

Кукі?


