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Zimowe pszczoły 

 

Czy rozmawiać z dziećmi o wirusie? Jak rozmawiać? Czy i co najmłodsi mają prawo 

wiedzieć? 

Oto można powiedzieć zwyczajna polska rodzina mieszkająca w bloku, w dużym 

mieście. Rodzice i dwoje dzieci: pięcioletnia Marysia i siedmioletni Tomek musieli się zmierzyć 

z zupełnie nową sytuacją. A jaką? 

Posłuchajcie. 

Tego dnia Marysia obudziła się pierwsza.  W pokoju było już bardzo jasno. Spojrzała na górę 

piętrowego łóżka, gdzie spał Tomek. Pociągnęła za kołdrę. 

- Tomek, Tomek jeszcze śpisz? Wstawaj! 

- Co tam? – brat przekręcił się na drugą stronę. 

- Już chyba bardzo późno. Zobacz jak jasno. Spóźnimy się do szkoły i do przedszkola. 

Tomek zeskoczył z góry zamiast zejść po drabince. 

- Rzeczywiście! –   zawołał – Może budzik rodzicom się zepsuł?  

Wybiegł szybko z pokoju do kuchni, a tam… nikogo nie było. W salonie też pusto.  

- Gdzie jest mama? I tata? – zaczął się zastanawiać. 

Wszedł do sypialni rodziców. Zobaczył, że mama siedzi przy stoliku z rozłożonym komputerem 

i coś pisze. 

- Mamo co robisz? – zapytał. 

Cisza. 

Mamo? – powtórzył głośno. 

Cisza… 

- Mamo co się stało?! – krzyknął w końcu. 

Mama odwróciła głowę. 

- Nic, nic – powiedziała – Muszę pracować. Nie przeszkadzajcie. Weźcie sobie śniadanie. 

- Dziwne – pomyślał Tomek i poszedł do siostry, która sama się ubrała i nawet już łóżko 

pościeliła.  

- Chodź zjemy śniadanie –  powiedział. 



- Gdzie mama? – zapytała Marysia. 

- Pracuje, nie przeszkadzaj jej. 

- A tata? Kto nas dziś odprowadzi?  

- Słuchaj – Tomek  zrobił poważną minę. Jako starszy siedmioletni już brat wiedział, że 

pięciolatka uwierzy we wszystko co powie – Słuchaj uważnie. Coś się stało. Nie wiem dokładnie 

o co chodzi ale wydaje mi się, że tato zniknął a mama wysyła wiadomość na policję czy nikt go 

nie widział.  

- Ale jak to? – Marysia chciała się rozpłakać. 

- Ciiii… Bo jeszcze nas usłyszą.  

- Kto? – szepnęła przestraszona już Marysia. 

- No ci, którzy sprawili, że tata zniknął. Chodź zjemy śniadanie? 

- Ale kiedy się znajdzie? – pytała dalej dziewczynka. 

- Już na pewno policja go szuka – powiedział zadowolonym głosem Tomek i poszedł zjeść 

śniadanie... którego nie było. 

Nie zmartwił się tym jednak. Wszedł  na krzesło i z półki ze słodyczami dostał olbrzymią 

czekoladę z orzechami.  

- Trzymaj – zawołał do Marysi i przełamał czekoladę na pół – Smacznego. 

- Czekolada na śniadanie? – zdziwiła się Marysia na chwilę zapominając o zaginionym tacie. 

- Tak – powiedział Tomek - Nie pasuje Ci? 

- Nie, no pewnie, daj jedzmy. 

I dzieci zabrały się od jedzenia.  

- Już nie mogę. Nie wcisnę więcej –  stwierdziła dziewczynka po zjedzeniu trzech pasków.  

- Nie ma sprawy, dokończę za Ciebie – Tomek z zadowoleniem zabrał się za porcję siostry.  

Po śniadaniu Marysia pobiegła do mamy. 

- Już skończyłaś? – zapytała. 

- Nie córeczko, jeszcze piszę. Cały dzień muszę dziś pisać. 

- No, ale tacie nic się nie stanie?  

- No pewnie, że nie. Wróci jak skończy pracę. 

- Ale mamo… – Marysia wybuchnęła płaczem - Bo Tomek powiedział, że tata zniknął i piszesz 

ogłoszenie na policję i że mamy być cicho. 

- Ależ córeczko. To nie tak… Tomek, skąd ci to przyszło do głowy? Dlaczego straszysz siostrę? I 

dlaczego jesteś cały umazany? Czekoladą? Co to wszystko ma znaczyć? – wykrzyczała mama 



- Bo widzisz mamo… kazałaś wziąć sobie śniadanie i nic nie było. A mieliśmy Ci nie 

przeszkadzać. A czekolada przecież jest bardzo pożywna.  A tata przecież zniknął, prawda? Nie 

ma go nigdzie - wyjaśnił Tomek – A sama mówiłaś, że jak komuś coś się stanie to trzeba to 

zgłosić na policję to nam pomogą. 

- Oj dzieci – westchnęła mama i przytuliła swoją dwójkę. - Posłuchajcie, tata poszedł do pracy 

jak co dzień. A przedszkole i szkoła są zamknięte, dlatego pospaliście dłużej. Ja zostałam  

w domu żeby was pilnować, ale muszę pracować na komputerze. 

- To co my mamy robić? – zapytały dzieci. 

- Możecie się razem pobawić. I przede wszystkim nie przeszkadzać – dodała mama słysząc 

dźwięk dzwoniącego telefonu – Halo? Tak jestem. Już sprawdzam – mama odwróciła się, 

wyszła do sypialni i rozpoczęła rozmowę telefoniczną.  

Dzieci zostały same. Marysia pokazała bratu język. 

-Dlaczego mnie straszysz? Nie lubię Cię. Jesteś…  – już miała dodać coś okropnego i strasznego, 

ale przypomniała sobie, że samej będzie jej nudno.  A Tomek umie wymyślać różne fajne 

zabawy. – Przedszkole zamknięte. Twoja szkoła też. Co będziemy robić? – zapytała. 

- Mamo? Mamo?! Mamo! – zaczęły krzyczeć dzieci jedno przez drugie – Skończ już. Posłuchaj. 

Mamy pomysł! 

- Nie krzyczcie tak. Słyszę. Jaki pomysł? O co chodzi? 

- Możemy włączyć bajki? – zapytała Marysia. 

- Nie będziemy Ci wtedy przeszkadzać w pracy – dodał Tomek. 

- Wolałabym nie – stwierdziła mama – Chodźcie zrobię Wam porządne drugie śniadanie po tej 

czekoladzie.  

 - U nas w przedszkolu zawsze jemy owoce. 

- Już wam robię sałatkę owocową. Możecie mi pomóc – powiedziała mama i poszła do kuchni. 

- Ojej, owoców nie ma – zmartwiła się.  

- To może bułka z dżemem i kakao? – zaproponowała Marysia. 

- Tylko że pieczywo się skończyło i mleko też. Tata zrobi zakupy jak wyjdzie z pracy. Może 

usmażę wam jajka? – zaproponowała mama. 

- A nie możemy sami pójść do sklepu? – zapytał Tomek. - Przecież to zajmie tylko chwilę. 

- Nie możemy– stwierdziła mama. – Wolicie jajecznicę czy omlet?  

- To może omlet – wybrały dzieci. 

Po kilku minutach dzieci dostały swoje omlety. 

- Jakieś takie małe wyszły – stwierdził Tomek – Nie mogłaś większych usmażyć? 



- Mówi się dziękuję – zdenerwowała się mama. – Tyle było jajek. Jak będziesz głodny to pokroję 

ci marchewkę w słupki.  

- To już wystarczy ten omlet – odpowiedział Tomek. – Poczekam aż tata wróci z zakupami. 

W tym momencie przekręcił się zamek w drzwiach. 

- Tata! – wykrzyknął Tomek. 

- Tatusiu jesteś – przytuliła się do niego Marysia.  – A Tomek mnie dziś przestraszył, że 

zniknąłeś, mama cały dzień pracuje, zamknęli przedszkole i  w domu nie ma jedzenia – jednym 

tchem wypowiedziała wszystko dziewczynka. 

Tomek zapytał, czy tata może pójść z nimi na plac zabaw. 

- No właśnie w tym jest problem – zmartwił się tata. – Plac zabaw jest zamknięty.  

- Ocho, to jakaś większa awaria – stwierdził Tomek 

- A ten drugi nad rzeką? – nie zraziła się Marysia. 

 - I ten, i każdy inny jest zamknięty. W ogóle teraz najlepiej nie wychodzić na dwór. - Ja od jutra 

też będą pracować w domu- powiedział tata - Jakoś będziemy się wymieniać opieką nad wami. 

Musimy dać radę. 

Tego było już za dużo dla Marysi. Dziewczynka rzuciła swoim kapciem o ziemię. 

- Nie! – wykrzyknęła – Nie, nie i jeszcze raz nie! – Tupnęła nogą i  z całej siły trzaskając drzwiami.  

- Marysiu! - zawołała mama 

- Co Ty wyrabiasz dziecko? Przestań natychmiast i uspokój się! – głos taty zabrzmiał bardzo 

poważnie. 

Ale Marysia już go nie słyszała. Wybiegła z pokoju, położyła się na swoim łóżku i z całej siły  

ściskała misia. 

- Ja tak nie chcę! Ja chcę na dwór! Ja chcę do przedszkola! – łkała. 

- Córeczko – przytuliła ją mama - Córeczko ale nie płacz. Przecież nic się nie stało. 

- Nic się nie stało? - zdenerwował  się teraz i Tomek - Nic nam nie mówicie. Nie wiemy w ogóle, 

o co chodzi. Czy to, że jesteśmy mali znaczy, że nic nie możemy wiedzieć? Czy coś się stało, że 

nie można wychodzić na dwór, że przedszkola, szkoły są zamknięte? Może  w mieście są 

bandyci? Albo kosmici atakują? Czy mamy się bać? 

- Ja już się boję – płakała Marysia – Tak bardzo się boję. I nie wiem co się stało. 

- Macie rację – tato z mamą usiedli koło nich – Przepraszamy. Też byśmy się bali jakbyśmy nie 

wiedzieli o co chodzi – przytuliła dzieci mama.  A tata objął całą swoją rodzinę ramieniem. 

- Posłuchajcie. Już  wam wszystko tłumaczę - zaczęła mama swoją opowieść. 

- Pamiętacie jak w wakacje widzieliśmy ule? I dużo pszczół? – zapytała. 



- Tak – zaciekawiły się dzieci. - A co to ma wspólnego z nami? 

- Posłuchajcie. Już opowiadam. 

- Czy to będzie bajka? – Marysia wtuliła się mocniej w objęcia mamy. 

- Bajka nie bajka, pewna historia – odpowiedziała mama - Co robią pszczoły w lecie? 

- No… Niektóre latają i szukają pyłku. 

- Zbierają nektar z kwiatów. 

- Są bardzo potrzebne. 

- I dają nam miód. I dla siebie też go robią – mówiły dzieci jedno przez drugie.  

- Tak, pszczoły miodne zbierają nektar i pyłek z kwiatów, który jest ich pożywieniem  

i zapylają rośliny czyli przenoszą pyłek, żeby mogły powstać nowe kwiaty. Pszczoły są bardzo 

ważne. A wiecie co robią one w zimie? – zapytała mama. 

- Śpią? – zgadywał Tomek. 

- Otóż nie – wyjaśniła mama - Pszczoły nigdy nie zasypiają.  Nie zapadają w zimowy sen chociaż 

nie są tak aktywne jak w ciepłe dni. Pszczoły z jednego ula tworzą kłąb. To znaczy, że gromadzą 

się razem. I dzięki temu, że są razem są w stanie przetrwać najtrudniejsze miesiące roku. Już 

od wiosny przygotowują się do zimy, zbierają, pożywienie.  

- Hmm czyli pszczoły czekają na wiosnę? Tak? – zastanowiła się Marysia  

- Dokładnie tak – odpowiedziała mama - Wyobraźcie sobie teraz, że to my jesteśmy takimi 

pszczołami. A na zewnątrz zapanowała zima. Pszczoły nie mogą wtedy latać po łące. Nie mogą 

polecieć do innego ula.  Najlepiej jakby w ogóle nie wychodziły. Tak jak my teraz. Takim naszym 

zwiadowcą - strażnikiem jest tato. On powie nam kiedy zima się skończy i możemy wyjść.  

- A kiedy się skończy zima? – zapytała Marysia.  

- Skończy się na pewno. Przecież zawsze się kończy – zapewniła ją mama – Czasem zima jest 

łagodna i trwa krótko, czasem jest mroźna i na wiosnę trzeba poczekać trochę dłużej. Ale ona 

zawsze przychodzi.  

Teraz właśnie na naszą planetę przyszedł wirus czyli taka mała cząsteczka, której nie widać a 

która roznosi chorobę. On jest taką zimą. A my jesteśmy zimowymi pszczołami, które schowały 

się przed nim w swoim ulu. Tutaj jesteśmy bezpieczni. A nasz tata  jest taką pszczołą-

zwiadowcą, która powie nam kiedy wirus czyli zima zniknie.  Zobaczcie jego ochronę przed 

wirusem. W zimie zakładamy czapki i rękawiczki a teraz tata ma specjalną maseczkę  i  takie 

śmieszne rękawiczki, które nie grzeją rąk tylko je chronią. I do tego jest jeszcze specjalny płyn, 

który niszczy wirusa. 

Tato pokazał te wszystkie rzeczy dzieciom. 

- Czy ten wirus jest bardzo groźny? – zapytał Tomek. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nektar_(botanika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Py%C5%82ek


- Dokładnie tak jak zima – odpowiedziała mama – Niektórych zima tylko poszczypie w nos i 

sprawi, że ręce zrobią się czerwone, a jeszcze inni będą chorzy jak zmarzną. Tak samo jest z 

tym wirusem. Wiecie, że on przenosi chorobę. Większości ludziom nic poważnego nie będzie 

ale niektórzy mogą zachorować, czasem nawet poważnie. Dlatego lepiej zostać w domu. Nigdy 

nie wiemy kiedy się w zimie przeziębimy, prawda? Tak samo i teraz nie wiemy, kiedy 

zachorowalibyśmy po spotkaniu z wirusem, dlatego lepiej się z nim w ogóle nie spotykać. 

Bądźmy takimi zimowymi pszczołami. 

- Mamo, a czy pszczoły troszczą się o siebie? – zapytał Tomek. 

- Tak synku – odpowiedziała mama. 

- Ty też się o nas troszczysz. I tata. Ale czy troszczyć się o kogoś to nie znaczy żeby też spędzać 

z nim czas? Nie tylko sprzątać i gotować – kontynuował dalej chłopiec. 

- Masz rację – uśmiechnęła się mama bo wiedziała co syn miał na myśli.  

- A przecież Ty dzisiaj cały czas pracowałaś? 

- Zrobimy zebranie wszystkich pszczół z naszego ula i pomyślimy co trzeba zmienić, aby każda 

z naszych pszczół była zadowolona. Jakoś to wszystko zorganizujemy – powiedziała mama. 

- Razem damy sobie radę – dodał tata. 

- Ale w sumie czekolada na śniadanie to był fajny pomysł dzisiaj – uśmiechnęła się Marysia. 

- O nie, tak już nie będzie – zaśmiała się mama – Czy wirus, czy zima, jednak jakieś zasady 

muszą być. W ulu jest przecież porządek, prawda? A u nas słodycze jemy tylko w weekend. I 

tego wszyscy będziemy się  trzymać. 

- I codziennie będziemy wyglądać czy nie nadeszła wiosna – dodał tata.  

- Fajnie, że mamy swój ul – zamyśliła się Marysia. 

- I że jesteśmy razem – dodał Tomek.  

Dla rodziców 

Bajka ta powstała w czasie, kiedy na świecie rozprzestrzenia się koronawirus.  Ale tak  

naprawdę zimą w naszej opowieści może być wszystko – każda trudność z którą boryka się 

rodzina: choroba, konflikty, problemy finansowe  – zakończenie każdy może dowolnie i 

samodzielnie (do czego zachęcam) modyfikować w zależności od potrzeb. Można zamiast 

imion dzieci wstawić imiona naszych własnych pociech, dodać innych bohaterów. 

Porusza ona kwestie trudnych sytuacji, trudnych pytań zadawanych przez nasze dzieci. Nie 

bójmy się tych pytań i nie uciekajmy od odpowiedzi. Dziecko czuje, że coś się wydarzyło, 

niepokoi się, smuci, i chce wiedzieć co dzieje się wokół niego; chce zrozumieć świat i mieć 

poczucie, że jest ktoś kto zapewni mu bezpieczeństwo.  Rozmawiajmy z dziećmi, tłumaczmy 

im świat w sposób jak najbardziej dostępny i dostosowany do ich wieku, poziomu rozwoju, 

emocjonalności. W tej trudnej sytuacji odejdźmy od ekranów i popatrzmy na nasze dzieci.  

One nas potrzebują... 


