
Bajkoterapia



Dziecko jest wrażliwe na wszystkie
formy sztuki, a na jego psychikę
szczególnie oddziałuje literatura
piękna. Książki to źródło
niewyczerpanych wrażeń, przeżyć   
 i wzruszeń. 

Książki uczą mowy ojczystej,
wzbogacają słownik dziecka,
rozwijają zainteresowania, ale też
pomagają w sytuacjach dla nich
trudnych.



Bajkoterapia to -  terapia przez bajki. 

Bajkoterapia to również metoda
relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i 
 opowiedziane albo przeczytane
historie, mogą doskonale wyciszyć
dziecko, po godzinach nauki  czy
zabawy pełnej  wrażeń i emocji.



 Bajki terapeutyczne ze
względu na swoje
oddziaływanie dzieli się na:



 
Bajki re laksacyjne, mające na celu odprężenie i

uspokojeniedziecka. Pobudzają wyobraźnię oraz rozwijają
umiejętność wizualizacji. 

Składają się z 3 części: pierwsza opiera się na rozluźnieniu ,
druga na  wprowadzeniu w stan relaksu,  a w trzeciej pojawia

się energia pobudzająca do życia. 
 
 



BAJKI PSYCHOEDUKACYJNE

Ich celem jest zmniejszenie napięcia spowodowanego trudnymi
sytuacjami życiowymi bądź wyobrażeniowymi oraz
zapoczątkowanie zmian w zachowaniu dziecka. 
Bohater utworu przeważnie przeżywa problem podobny do
tego, który trapi malucha i uczy jak w danym momencie
powinien się zachować, dzięki czemu dziecko nabywa nowe
doświadczenie oraz wzory postępowania.



·wyjaśniają związki przyczynowo-
skutkowe pomiędzy zdarzeniami, a
odczuwanymi emocjami;
·pokazują inny sposób myślenia o
sytuacji, w której znajduje się dziecko;
·pokazują, jak skutecznie działać;
·ułatwiają mówienie o problemach oraz
dają możliwość poszukiwania sposobu
ich rozwiązania.

Bajki 
 wpływają
na procesy
poznawcze

dziecka:
 



BAJKI PSYCHOTERAPEUTYCZNE 

dostarczają nie tylko wiedzy potrzebnej do
radzenia sobie w sytuacji trudnej emocjonalnie,
ale również kompensują braki odpowiadające
za zaspokojenie podstawowych potrzeb.
Główny bohater jest dowartościowywany za
swoje działanie, co buduje u dziecka pozytywne
odczucia, emocje oraz obniża lęk.
Postępowanie bohatera pokazuje jak radzić
sobie z problemami, dzięki czemu maluch
zdobywa wiedzę jak się zachować w danej
sytuacji.



Aby bajka miała
działanie terapeutyczne,
musi być zbudowana
według konkretnego
schematu : 

TŁO BAJKI – WYDARZENIA MUSZĄ SIĘ ROZGRYWAĆ W
MIEJSCACH ZNANYCH DZIECKU, TAK BY BUDZIĆ POZYTYWNE
UCZUCIA U BOHATERA I  DZIECKA.



Główny bohater – ulubiona zabawka, małe
zwierzątko, z którym dziecko może się
identyfikować. Radzi on sobie ze wszystkimi
trudnościami za pomocą bajkowych postaci,
przedmiotów, postrzega siebie pozytywnie.
Bohater odczuwa lęk, ale w trakcie przeżywania
przygody nabywa nowe umiejętności radzenia
sobie z nim oraz uczy się pozytywnego sposobu
myślenia o lękotwórczej sytuacji. Obserwując
takie zachowanie bohatera, u dziecka wzmacnia
się poczucie własnej wartości, a także rozwija się
umiejętność pozytywnego myślenia. Dziecko
uczy się radzenia sobie w trudnych sytuacjach:
bohater tak zrobił, to ja też mogę.



GŁÓWNY TEMAT / PROBLEM – 

opis problemu oraz tego, co w danej sytuacji odczuwa bohater, czego się
boi, co w nim wzbudza lęk. Pozwala dziecku zrozumieć, jakie są przyczyny
odczuwania takich emocji i co dziejesię z głównym bohaterem.

INNI BOHTEROWIE

pomagają zwerbalizować lęk, uczą, jak sobie z nim radzić, często przyczyniają się do
sukcesu głównego bohatera. Postacie te wzbudzają pozytywne emocje, są pełne
miłościi serdeczności, stymulują głównego bohatera do mówienia o uczuciach.



ROZWIĄZANIE  PROBLEMU

 ma na celu pokazanie, jak bohater radzi sobie z danym problemem, co robi, jak działa, jakie
wzorce zachowania prezentuje. Ważne jest powtarzanie bodźców lękotwórczych, dzięki
czemu zachodzi proces „odwrażliwiania” – czyli oswajania się z sytuacjami czy przedmiotami
wywołującymi lęk. Również bardzo ważne jest łączenie bodźców nieprzyjemnych z
przyjemnymi emocjami, co prowadzi do uwolnienia dziecka od odczuwania lęku
wyobrażeniowego, co z kolei przekłada się na obniżenie lęku w sytuacjach realnych.

SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE

 lub takie zakończenie, które pozwoli na obniżenie napięcia oraz
zaakceptowanie odczuwanych emocji, jak w przypadku bajek o śmierci.
 



Funkcje bajek : 
Ukierunkowanie dziecka na działaniepomaga mu w zmierzeniU Się ze swoimi lękami
oraz problemami w realnym świecie. Podnosi poczucie własnej wartościi przynosi
radość – funkcja kompensacyjna. 
Bajki i baśnie pozwalają dziecku oderwać się od otaczającej go rzeczywistości,
zapomnieć o stresie, niepokoju, bólu oraz lęku. Humorystyczne historie, odpowiednio
dobrane, pozytywnie wpływają na emocje dziecka, wyciszają oraz uspakajają –
funkcja relaksacyjna. 



Bajki tworzą nowe wzorce zachowań –
małe dzieci uczą się od bohaterów
reguł, które rządzą w świecie
dorosłych. Naśladując ich zachowania,
przyswajają role społezne, które potem
ćwiczą w zabawach ze swoimi
rówieśnikami – funkcja socjalizacyjna



PRZYKŁADY BAJEK PSYCHOEDUKACYJNYCH: 

1 . „BAJKA O PAJĄCZKU” - ODRZUCENIE
DZIECKAPRZEZ 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. „WIELKIEŚWIĘTO LASU” – DLA DZIECI ,  KTÓRE
ODCZUWAJĄ TREMĘ PRZED PUBLICZNYMI
WYSTĘPAMI ( A. BOROWIECKA) 
6. „PAJACYK PEPE” DLA DZIECI ODTRĄCONYCH
PRZEZ RÓWIEŚNIKÓW    (A. BOROWIECKA)



7. „L ISEK NIEDBALUSZEK” DLA DZIECI NIE
POTRAFIĄCYCH UTRZYMAĆ PORZĄDKU (A.
BOROWIECKA) 
8. „P IRACI I  SKARB” – JAK POMAGAĆ INNYM (A.
KOZŁOWSKA)
 9. „DAJ NA ZGODĘ” – DLA DZIECI POKŁÓCONYCH
(A. BOROWIECKA)
10. „ IGIEŁKA I  KROKODYLE ŁZY” DLA DZIECI ,  KTÓRE
BOJĄ SIĘ POBIERANIA KRWI (A. BOROWIECKA)



- Andrzejczuk Beata: Opowiastki familijne, czyli pół
godziny dla rodziny. Kraków: ,,Rafael” 2003. 
-  Brodowska Joanna: Przygody Fryderyki czyli
bajki terapeutyczne. Gdańsk: Wydawnictwo
Harmonia, 2013. 
- Fuhrmann-Wonkhaus Elke: Spacer po tęczy:
odprężające opowiadania dla chorych dzieci. -
Kielce: "Jedność", 2003. 
- Galica Agnieszka: O królewnie, która widziała
tylko to, co chciała; il. Monika Żylińska.-
Warszawa: "Nasza Księgarnia", 2004. -
Jędrzejewska-Wróbel Roksana: Lucjan lew,
jakiego nie było / il. Joanna Jung. - Warszawa:
ING Bank Śląski : Muchomor, 2005. 

Propozycje
bajek do

poczytania
dzieciom
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