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Bajkoterapia w przedszkolu

„Odkąd Eliza odkryła w sklepie pani 
Swindell książkę z bajkami i zatopiła się 
w jej wyblakłych stronach, zrozumiała 

potęgę opowieści. Ich magiczną zdolność do 
wypełniania pustki w ludzkich sercach 

i zranionych umysłach”.
             Kate Morton „Zapomniany ogród”
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Bajki towarzyszą 
dzieciom od wieków, 

dzisiaj możemy je 
wykorzystywać 

świadomie w celu 
uzyskania efektu 
terapeutycznego. 

Bajkoterapia to metoda 
pracy z dzieckiem 

pomagająca w trudnych 
dla niego sytuacjach 

emocjonalnych. 

Rysunek do bajki „O Karolku kłamczuszku” 



  

Rysunek do bajki: „Bajka o chłopcu, który bał się owadów”
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Specjalnie skonstruowane 
opowiadanie możemy 

wykorzystać gdy dziecko 
czegoś się boi, czymś się 
martwi, pomaga nam 

w rozwiązywaniu codziennych 
problemów i sytuacji 

wychowawczych. Dziecko 
słuchając opowiadania, 

w którym bohater przeżywa 
podobne rozterki i sytuacje, 

utożsamia się z nim, ma 
poczucie, że nie jest sam, że są 

inni podobni do niego. 
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Można wyróżnić       
następujące rodzaje      

bajek terapeutycznych:    
 
● relaksacyjną; 

● psychoedukacyjną;

● psychoterapeutyczną. 

 

Rysunek do bajki: „O małym misiu Bimbo”.
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Bajki relaksacyjne służą odprężeniu, uspokojeniu, 
wyciszeniu. Efekt uspokojenia uzyskujemy najczęściej 
dzięki wizualizacji słuchowej, wzrokowej i czuciowej. 
Wizualizacja rozwija wyobraźnie dziecka i wywołuje 

określone stany emocjonalne. Dla wzmocnienia relaksacji, 
w tle, podczas czytania, może towarzyszyć nam spokojna 

muzyka.   

Bajki relaksacyjne 
przeznaczone są dla 
dzieci od 3 do 9 lat.  
Powinny być krótki,  

trwać 3-7minut. 

Rysunek do bajki: „Przygody żółwia Huberta”.
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„Bajka może być lekiem na całe zło. Kiedy nasze 
dziecko czegoś się boi lub czymś martwi, a my nie 

bardzo wiemy jak mu pomóc, doskonałym środkiem 
okazuje się specjalnie skonstruowane opowiadanie”'

D. Brett „Bajki, które leczą”

Rysunek do bajki: „O Kasi, która gubiła kolory”

„Dziecko nie potrafi 
zwrócić się o pomoc, nie 
zna słów określających 

stany emocjonalne. Nie zna 
efektywnych strategii 

radzenia sobie. Tkwi w 
pułapce własnych lęków”.

M. Molicka
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Bajki 
psychoedukacyjne 

i psychoterapeutyczne 
mają na celu redukcję 

lęku, który powstał 
w konsekwencji 
negatywnego 

doświadczenia, 
niewłaściwej stymulacji 

wyobraźni  lub w wyniku 
 niezaspokojenia potrzeb. Rysunek do bajki: „O lisku Urwisku”
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Celem bajki psychoedukacyjnej jest wprowadzenie zmian 
w zachowaniu dziecka. Bohater ma problem podobny do 
tego, który przeżywa dziecko, dzięki temu nabywa ono nowe 
schematy myślenia o sytuacji lękotwórczej, poznaje inne 
wzory reagowania emocjonalnego i zachowania. 
Ten rodzaj bajki uczy również  

wrażliwości na problemy 
innych. Pomaga zrozumieć 

sytuację, poszukiwać 
i odkrywać swoje mocne 

strony, kształtować 
odpowiedni obraz siebie, 

rozwijać empatię i poczucie 
własnej wartości. Rysunek do bajki: „Bajka o cynamonie, który stał się najważniejszy 

w całej kuchni”



  

Bajkoterapia w przedszkolu 

Bajki psychoedukacyjne nie narzucają dziecku 
zachowania, są dla niego jedynie jego propozycją. Ten 

rodzaj bajek cechuje się tym, że są dość krótkie, 
przeznaczone dla dzieci od 4 do 9 lat. Po przeczytaniu 

bajki należy zachęcić dzieci do rozmowy na temat przeżyć 
bohaterów, odniesieniu się do doświadczeń własnych, 

a także do wykonania ilustracji,.
Nie należy narzucać 

dzieciom interpretacji 
bajki, powinny to 

zrobić 
samodzielnie. 

Rysunek do bajki: „Bajka o dwóch ołówkach”



  

Bajki psychoterapeutyczne to opowiadania fantastyczne, 
których fabuła dotyczy różnych sytuacji wywołujących lęk.  

Ich cechą charakterystyczną i odróżniającą je od bajek 
relaksacyjnych czy psychoedukacyjnych jest to, że są dłuższe 

i posiadają rozbudowaną fabułę. Są skierowane do dzieci 
w wieku od 4 do 9 lat. „Zawierają elementy baśni 

(kompensacja potrzeb) i bajki psychoedukacyjnej (wzory). 
Proces terapeutyczny dokonuje się w wyobraźni, dlatego ten 

rodzaj bajek nie powinien mieć realistycznych ilustracji. 
Dziecko musi samo wpisać w wyobraźnię swego bohatera, 
upodobnić go do siebie, a ilustracje mogą w tym procesie 

przeszkadzać”.
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"Książki są bramą, przez którą wychodzisz na 
ulicę, mówiła Patricia. Dzięki nim uczysz się, 

mądrzejesz, podróżujesz, marzysz, wyobrażasz 
sobie, przeżywasz losy innych, swoje życie 

mnożysz razy tysiąc. Ciekawe, czy ktoś da ci 
więcej za tak niewiele. Pomagają też odpędzić 

różne złe rzeczy – samotność, upiory i tym 
podobne”.

 Arturo Pérez-Reverte – "Królowa Południa"
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Źródła:

● Materiały szkoleniowe „Bajkoterapia w pracy nauczyciela” Specjalistyczne 
Centrum Szkoleniowe EDU-MACH

● D. Brett: „Bajki, które leczą”, Sopot 2013, GWP.

● M. Molicka: „Bajkoterapia”, Poznań 2002, Media Rodzina.

● http://lubimyczytac.pl/cytaty/t/bajka

● http://www.zspgubin.pl/biblioteka

● www.edux.pl

● www.profesor.pl

● Rysunki zostały wykonane przez dzieci z Oddziału Integracyjnego „Motylki” 
w ramach bajkoterapii w roku szkolnym 2016/2017

http://lubimyczytac.pl/cytaty/t/bajka
http://www.edux.pl/
http://www.profesor.pl/
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