
 

Plakat promujący wydarzenie „Znajdź się wśród życzliwych”. 

 

21 listopada Dzień Życzliwości 

21 listopada obchodzimy święto ,,Dzień Życzliwości”. Życzliwość to życie w prawdzie i 

szczerości oraz szczęściu w stosunku do siebie i innych ludzi. W tym wszystkim na pewno 

pomaga życzliwość. Wystarczy jeden uśmiech, dobre słowo a czasami ustąpienie miejsca w 

autobusie. Wtedy robimy dobry uczynek, ale także ludzie nie patrzą na nas jak na kogoś, 

komu nie można zaufać - będąc życzliwym zdobywamy zaufanie, a przy okazji przyjaciół, 

nowe znajomości. Nie ma się, czego bać, aby być życzliwym, przecież każdy lubi, jak ludzie 

dokoła są szczęśliwi i życzliwi. 

 

Przeczytaj bajkę "Zaczarowany flet" 

Za górami, za morzami, w lesie niedaleko czarodziejskiej góry, znajdowała się Kraina 

Życzliwości. Mieszkali w niej krasnale ze swoim królem. Król był bardzo dobry dla krasnali i 

dbał o swój lud. Co dzień grał krasnalom melodię na czarodziejskim flecie, sprawiając, że 

wokół panowała dobroć i radość. Zaczarowany flet był pilnie strzeżony przez króla i nikt nie 

wiedział, gdzie się znajduje. Na szczycie czarodziejskiej góry mieszkał zły czarnoksiężnik. 

Kiedyś też mieszkał w Krainie Życzliwości ale został wypędzony za złe zachowanie. 

Czarnoksiężnik utrudniał życie krasnalom, rzucając na nich zaklęcia, jednak moc króla była 

silniejsza, niż czary czarnoksiężnika. Czarnoksiężnik postanowił wykraść czarodziejski flet. 

Do tej pory nie miał wystarczającej mocy, aby to zrobić. - Krasnale, miejcie się na baczności! 

– wykrzykiwał przygotowując magiczną miksturę, która miała sprawić, że stanie się 

niewidzialny. -Ha, ha! Teraz już wam nic nie pomoże! – odgrażał się czarnoksiężnik. – 



Zostanę waszym królem i zapanuje złość. Czarnoksiężnik przygotował flet wyglądający tak 

samo, jak czarodziejski flet krasnali, wypił miksturę i zakradł się do komnaty króla. Poczekał, 

aż król schowa swój flet i zmęczony zaśnie. Wtedy zamienił flety i wrócił na czarodziejską 

górę. Król, nic nie podejrzewając, jak co dzień rano, wstał, by przywitać swoich poddanych 

zaczarowaną melodią. - Witam moich ukochanych krasnali – rzekł i zaczął grać na flecie. 

Jednak flet nie grał zaczarowanej melodii. Wszyscy poddani czekali z nadzieją ale na próżno. 

- To zły czarnoksiężnik wykradł flet – wykrzyknął król, bo był bardzo mądrym krasnalem i 

wszystkiego się domyślił. W tym momencie nadciągnęły chmury, zrobiło się ciemno, a 

krasnale zaczęły krzyczeć na siebie i kłócić się. Czary złego czarnoksiężnika zaczęły działać. 

Król próbował przemówić do swoich poddanych ale nikt go nie słuchał. Postanowił uratować 

swoją Krainę. Wziął inny zaczarowany flet, o którym nikt nie wiedział i poszedł na szczyt 

czarodziejskiej góry. Ten flet miał taką moc, że król grając na nim i idąc tyłem mógł stać się 

olbrzymem. Idąc tyłem, grał na flecie. Zamienił się wtedy w strasznego olbrzyma, którego 

nawet czarnoksiężnik się przestraszył, że nawet nie zdążył rzucić żadnego zaklęcia i uciekł 

tak daleko, że nie potrafi do dziś odnaleźć drogi powrotnej. Wraz z czarnoksiężnikiem uciekł 

mrok i całe zło. W Krainie Życzliwości znów zapanowało szczęście i zgoda. Krasnale były 

radosne, a wraz z nimi ich król. Zło już im nie zagrażało. Zwalczyła je dobroć.  

 

Wykonaj "Uśmiechnięty Order" 

W „Dzień życzliwości” powinniśmy szczególnie postarać się być dla innych miłymi. W 

szczególny sposób chcemy być dla siebie życzliwi i pomagać sobie. Wykonaj ORDERY 

UŚMIECHU I ŻYCZLIWOŚCI. Potrzebne będą: kolorowy papier, bibuła, mazaki, kredki. 

Order życzliwości na bazie koła może być wykonany w formie słońca, odznaczenia, 

kotylionu, medalu, gwiazdy, buzi – pełna dowolność pracy. Ozdabiamy order, wycinamy. 

 

 

 

Przykładowe ordery 

 


