
TERAPEUTYCZNA  MOC 
BAJEK

„Powróćmy jak za dawnych lat
w zaczarowany bajek świat…”



We współczesnych czasach zarówno bajki, baśnie i legendy wbrew
pozorom posiadają nieoceniony wpływ na rozwój osobowości i
proces wychowania dziecka. Szczególnie istotne znaczenie mają one
we wczesnym etapie rozwoju dziecka (3-6 lat) , kiedy to kształtują się
najbardziej podstawowe i zasadnicze zaręby osobowości.
Jest to okres, w którym dziecko doznaje pierwszych przeżyć
emocjonalnych, dokonuje pierwszych obserwacji i gromadzi swoje
spostrzeżenia, doświadczenia, zdobywa wzorce postępowania.



Co to jest bajka?
Dla nas dorosłych jest to po prostu fikcyjna opowieść, w której bohaterowie przeżywają
przeróżne historie.

Bajka oczami dziecka
Dla dziecka bajka to coś więcej. To świat, w którym może ono pozostawić swoje emocje.
Może bezpiecznie przeżyć lęk, strach, złość, radość, smutek, żal, szczęście.
To bohaterowie, z którymi dziecko się utożsamia. To oni od najmłodszych lat uczą je jak

zachować się w wielu trudnych sytuacjach. Co zrobić, jak zareagować, pomagając mu
zbudować poczucie swojej wartości i sprawczości. Często nam dorosłym wydaje się, że tak
prosta czynność jak czytanie bajki jest marnowaniem cennego czasu, którego przecież
mamy tak niewiele.

Nic bardziej mylnego!



Codzienne czytanie bajek lub innych
utworów literackich dzieciom jest kluczem
do ich wiedzy i sprawności ich umysłu…



„Bajka jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku 

inaczej spojrzeć na to, co wydaje się trudne i nie do 

pokonania”.

Maria Molicka



BAJKA……

• Odpowiednio dobrana i opowiedziana bądź
przeczytana historia może doskonale wspierać i
oddziaływać terapeutycznie na rozwój dziecka.
• Wzbogaca jego wiedzę o sobie i otaczającym je
świecie, przez co redukuje napięcia i odbudowuje
pozytywny obraz siebie i świata.
• Może pomóc w efektywnym radzeniu sobie z
sytuacjami trudnymi.



Co daje wspólne czytanie bajek?
•Buduje mocną więź między Tobą a dzieckiem;
•Niezwykle stymuluje rozwój mózgu dziecka;
•Rozbudowuje słownictwo malucha, poszerza wiedzę;
•Rozbudza zainteresowania, rozwija wyobraźnię;
•Uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie;
•Stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię;
•Uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę postaw;
•Sprzyja szybszemu samodzielnemu mówieniu, a później pisaniu i czytaniu;
•Kształtuje nawyk czytania na całe życie;
•Chroni przed uzależnieniem od telewizji, komputera.



Bajki i baśnie mają swą terapeutyczną moc. Są one dziecku bliskie, 
nie tworzą sztucznej sytuacji terapeutycznej, nie zmuszają do 

konkretnych działań, nakierowują tylko na odpowiednią drogę. 
Przekazywane ustnie czy na piśmie niosą czytelnikowi nadzieję i 

odsyłają do lepszej, bezbolesnej rzeczywistości.
„Metoda pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym i  wczesnoszkolnym”

Odmiana biblioterapii przeznaczona dla małych 
dzieci, w której, jak wskazuje nazwa narzędziem 
terapeutycznym jest bajka.

(M. Molicka, Bajki terapeutyczne. Poznań 1999)



BAJKOTERAPIA

• na gruncie polskim, twórcą terminu jest dr Maria Molicka;
• szczególną popularność zyskała w XXI wieku, a wyodrębniła się z biblioterapii pod koniec XX
wieku;
• jest to nowa forma terapii, występuje tu oddziaływanie bajki terapeutycznej na dziecko;
• terapia przez opowieści, zwane również bajkami- pomagajkami;
• najprościej mówiąc to terapia przez bajki.



Bajkoterapię stosuje się w:
-psychoterapii,
-terapii pedagogicznej,
-arteterapii,
-profilaktyce zachowań niepożądanych,
-logopedii,
-na zajęciach z dziećmi w przedszkolu,
-na zajęciach z uczniami w wieku wczesnoszkolnym.



ROLA BAJKI TERAPEUTYCZNEJ W ŻYCIU DZIECKA

 Najważniejsza rola bajki tkwi w uwalnianiu od lęku poprzez
oswojenie z zagrożeniem;

 Rozumienie rzeczywistości, a także nabierania umiejętności jej
zmieniania;

 Odróżnianie fikcji od rzeczywistości;
 Kreowanie samego siebie;
 Wyzwalanie emocji;
 Pobudza do emocjonalnego zaangażowania w uczucia;
 Uwrażliwienie na los ludzi, zwierząt;
 Uwrażliwienie na zło, niesprawiedliwość, ból;
 Jest wzorcem określonych zachowań.



FUNKCJA BAJKOTERAPII

 Diagnozuje -poprzez wybór ulubionego bohatera dociera się do nieuświadomionych problemów dziecka.
Dostarcza nową wiedzę o świecie i o innych ludziach – pomaga zrozumieć ich postawy i zachowania.
Pomaga zrozumieć siebie i świat –wprowadza porządek i ład, pokazuje normy i reguły, nim rządzące;
poprzez uporządkowany i przewidywalny obraz świata buduje się poczucie bezpieczeństwa.
Pomaga w rozwiązywaniu osobistych, trudnych problemów i sytuacji, służy odreagowywaniu napięć.
 Leczy niepożądane stany psychiczne, takie jak: lęk, poczucie mniejszej wartości, osamotnienie, nuda, apatia.
Odbudowuje pozytywny obraz siebie i świata.
Pomaga w radzeniu sobie z emocjami powstałymi na skutek niepomyślnych zdarzeń.
 Pomaga w zaakceptowaniu swoich mocnych i słabych stron.



W bajkoterapii można stosować gotowe teksty lub te napisane samodzielnie.

Według Marii Molickiej każda bajka terapeutyczna zawiera schemat składający się z
następujących elementów:

główny temat (sytuacja wywołująca lęk),
główny bohater (dziecko lub zwierzątko, z którym się czytelnik identyfikuje),
inne wprowadzone postacie (pomagają nazwać uczucia, uczą reakcji na trudne
sytuacje),
tło opowiadania (miejsce znane dziecku).



Bajki terapeutyczne

Bajki terapeutyczne-to bajki, które leczą, pozwalają bez lęku spojrzeć
na swoje problemy i uczą, jak pomagać sobie samemu w trudnych
sytuacjach. Poprzez bajki terapeutyczne dziecko uczy się pozytywnego
myślenia o sytuacjach lękotwórczych.



RODZAJE BAJEK TERAPEUTYCZNYCH:

1. Relaksacyjne         
2. Psychoedukacyjne
3. Psychoterapeutyczne       



• Bajki relaksacyjne -służą odprężeniu, relaksacji oraz
regeneracji zasobów osobistych. Bajka relaksacyjna posługuje
się wizualizacją w celu wywołania odprężenia i uspokojenia,
powinna być krótka, trwać 3-7 minut, powinny w niej
występować specyficzne wydarzenia związane np., z piciem
wody ze źródła, kąpielą nad wodospadem, lataniem, itp.
Przed opowiadaniem bajki osoba prowadząca wprowadza
dzieci w stan rozluźnienia, dobrze jeśli wypowiadanym
słowom towarzyszy uspokajająca muzyka. Muzykoterapia
dodatkowo wzmocni efekt relaksacji.



Osoba prowadząca może wprowadzić dzieci w stan rozluźnienia, mówiąc:
teraz posłuchamy bajeczki, usiądźcie wygodnie, jeszcze wygodniej, posłuchajcie

swego oddechu, możecie przymknąć oczy, wszystkie dźwięki oddalają się.
Osoba opowiadająca bajkę sama musi być odprężona, nie może odczuwać

napięcia. Musi wyrównać swój oddech i rytmicznie, cichym głosem podawać
tekst. Należy to uprzednio wiele razy przećwiczyć, by pamiętać o
zsynchronizowaniu oddechu, utrzymaniu rytmu i stosowaniu przerw.
Przerwy powinny być tak długie, jak wypowiadana myśl.
Dobrze, jeśli wypowiadanym słowom towarzyszy uspokajająca muzyka.



Przykłady bajek relaksacyjnych:

1. „Bajka o słonku” –M. Molicka
2. „Bajka o małym kotku” –M. Molicka
3. „Bajka o wróbelku” –M. Molicka
4. „Bajka o małym niedźwiadku” –M. Molicka
5. „Mała czerwona skrzynka” –J. Brodowska
6. „Kotka w białych pantofelkach” –J. Brodowska
7. „Wielki wulkan gniewu” –A. Borowiecka (bajka
z elementami relaksacji dla dzieci rozzłoszczonych)



• Bajki psychoedukacyjne- ich priorytetem jest 
wprowadzanie pozytywnych zmian w zachowaniu 
dziecka. Bajkowy bohater zawsze przeżywa problem 
podobny do tego, który trapi malucha. Dzięki temu 
dziecko zdobywa ważne doświadczenie, które uczy 
jakie wzory postępowania należy w danym 
momencie zastosować. Bajki te wspomagają trudny 
proces dorastania, wskazują nowe wzory myślenia w 
sytuacjach lękotwórczych.



Przykłady bajek psychoedukacyjnych:
1. „Bajka o pajączku” -odrzucenie dziecka przez grupę (M. Molicka)
2. „Bajka o mróweczce” -niepowodzenia w nauce szkolnej(M.Molicka)
3. „Bajka o pszczółce” –co potrafię, do czego mam predyspozycje (M. Molicka) 
4. „Bajka o dwóch ołówkach” -potrzeba przyjaźni (M. Molicka)
5. „Wielkie święto lasu” –dla dzieci, które odczuwają tremę przed publicznymi występami ( A. 

Borowiecka) 
6. „Pajacyk Pepe” dla dzieci odtrąconych przez rówieśników (A. Borowiecka)
7. „Lisek Niedbaluszek” dla dzieci, które nie potrafią utrzymać porządku (A. Borowiecka) 
8. „Piraci i skarb” –jak pomagać innym (A. Kozłowska)
9. „Żabka Amelka i skutki nieposłuszeństwa” (J. Brodowska)
10. „Żabka Amelka i odpowiedzialność za innych” (J. Brodowska)
11. „Zguba misia Kubisia” –dla dzieci, które zgubiły ulubioną zabawkę (A. Borowiecka) 
12. „Daj na zgodę” –dla dzieci pokłóconych (A. Borowiecka)
13. „Jeżyk Igiełka” –dla dzieci, które się zgubiły (A. Borowiecka)
14. „Igiełka i krokodyle łzy” dla dzieci, które boją się pobierania krwi (A. Borowiecka)



•Bajki psychoterapeutyczne– zawierają zupełnie inny sposób 
myślenia sprawiający, że sytuacje lękotwórcze dziecko odczuwa z 
innej perspektywy. Zastępczo zaspakajają potrzeby dziecka, 
dowartościowują je, dają poczucie zrozumienia poprzez 
akceptację. Budują pozytywne emocje, nadzieję oraz przyjaźń, 
które prezentują bajkowe postacie. Przekazują wiedzę o lękach 
dziecka oraz wskazują sposoby radzenia sobie z nimi. Celem 
nadrzędnym tych bajek jest obniżenie lęku u dziecka.



Przykłady bajek psychoterapeutycznych:
1. „Pewnego późnego popołudnia” –lęk związany z niezaspokojeniem potrzeby akceptacji (M. Molicka)
2. „ Duch krecik” –lęk separacyjny (M. Molicka)
3. „ Zuzi-Buzi” –lęk związany z separacją, poczuciem osamotnienia (M. Molicka)
4. „ Mrok i jego przyjaciele” –lęk przed ciemnością (M. Molicka)
5. „Droga do domu” –dla dzieci odczuwających niepokój w tłumie oraz w miejscach, których nie zna                        

(J. Śniarowska)
6. „Zapominajka” dla dzieci, których bliska osoba wybiera się do szpitala, które czują się zagrożone rozstaniem                 

z chorym (J. Śniarowska) 
7. „Bajka o tchórzliwej muszce i molu książkowym” dla dzieci z lękiem wysokości (A. Borowiecka)
8. „Fizia i Pan Cień” (J. Brodowska)
9. „Fizia i Pan Hałas” (J. Brodowska)
10. „Fizia i Pani Ciemność” (J. Brodowska)
11. „Fizia i Pani Tęsknota” (J. Brodowska)
12. „Fizia i Pani Melancholia” –bajka o śmierci (J. Brodowska)



Bajkoterapia jest metodą wykorzystywaną w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym nie 
tylko ze względu na jej ogromną rolę w rozwoju jego wyobraźni, zasobu słownictwa czy 
myślenia. Przede wszystkim pozwala ona dzieciom zapoznać się z wachlarzem ludzkich emocji, 
odczuć oraz pomaga w uporaniu się z różnymi lękami towarzyszącymi dziecku na tym etapie 
rozwoju. Należy zwrócić uwagę, że wiek przedszkolny to czas wielu zmian zarówno w rozwoju 
psychosomatycznym, jak i społecznym dziecka, gdyż z pójściem do przedszkola dzieci muszą 
nauczyć się bycia samodzielnymi i współistnieć w grupie. Małe dzieci bardzo mocno przeżywają 
rozstanie z rodzicami i to właśnie lęk przed opuszczeniem jest najbardziej dokuczliwym i 
najwcześniej pojawiającym się u nich lękiem. W tym wieku bardzo mocno pracuje wyobraźnia, 
świat realny miesza się z tym zaczarowanym i wyimaginowanym obecnym w bajkach, dlatego 
też dzieci boją się różnych potworów, duchów czy niektórych fikcyjnych postaci. Bajka 
terapeutyczna może być zatem wykorzystywana w pracy indywidualnej jak i grupowej, zarówno 
z dziećmi, u których zdiagnozowano jak i  zaobserwowano konkretne sytuacje lękowe.



Podsumowując warto jeszcze raz podkreślić, że bajki terapeutyczne są narzędziem 
rozwijającym w dzieciach wrażliwość, empatię, umiejętność wnioskowania, porównywania, 

wyrażania swoich emocji i rozwiązywania problemów. Słuchanie i omawianie bajki wzbogaca 
zasób słownictwa dziecka i pomaga w nauce prawidłowego formułowania myśli, zdań i 

swoich opinii. Zarówno nauczyciele jak i rodzice powinni zapraszać dzieci do krainy bajek 
terapeutycznych, bo to nie tylko pomoc w redukowaniu lęków czy sposób na zainteresowanie 

najmłodszych literaturą, ale i doskonała oraz stymulująca rozwój przedszkolaka zabawa.





Dziękuję za 
uwagę!

Opracowała: mgr Monika Małaczek


