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KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI 

OŚWIATOWEJ PAŃSTWA  

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

1.   Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku  

      z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.  

2.   Podniesienie jakości kształcenia w szkołach 

ponadgimnazjalnych.  

3.   Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa    

uczniów.  

4.   Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach 

ogólnodostępnych. 
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PLAN WIDEOKONFERENCJI 

1. Biblioterapia – co to takiego? 

2. Bajkoterapia i baśnioterapia. 

3. Rola bajki w życiu dziecka. 

4. Schemat i rodzaje bajki terapeutycznej. 

5. Zasady zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

6. Bajkoterapia w profilaktyce dzieci. 

7. Logopedyczna bajka terapeutyczna. 

8. Baśń filmowa. 

9. Bajka rymowana w biblioterapii. 

10. Warsztat biblioterapeuty. 
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BIBLIOTERAPIA 

Biblioterapia to dział psychologii czytelnictwa,  

znajdujący się w sferze zainteresowań medycyny, 

pedagogiki i socjologii.  

Termin biblioterapia pochodzi z dwóch wyrazów  

greckich „biblion” – książka, „therapeo” – leczę.  
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BIBLIOTERAPIA 

• To terapia książką, materiałem czytelniczym,  

    lekturą szkolną itd. 

• Zakłada wykorzystanie lektury książek 

i czasopism dla regeneracji systemu nerwowego  

   i psychiki człowieka chorego. 

• Bada ponadto możliwości profilaktycznego 

   traktowania książki i czytelnictwa w szerszych  

   zbiorowościach społecznych. 
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BIBLIOTERAPIA 

   J.M. Clarke i E. Bostle podkreślają, że terapia czytelnicza 

oznacza "terapeutyczne stosowanie książek i innych 

materiałów względem pojedynczych osób lub grup osób".  

    In: J.M. Clarke & E. Bostle (Eds.), Reading therapy. London: The Library Association, 82-105 (1988). 
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BIBLIOTERAPIA 

    Natomiast  Ewa Tomasik  zwraca uwagę na to, że 

"biblioterapia jest zamierzonym działaniem przy 

    wykorzystaniu książki lub materiałów niedrukowanych 

(obrazów, filmów itp.) prowadzącym do realizacji 

    celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych,  

   profilaktycznych i ogólnorozwojowych (...) Koniecznym 

   elementem biblioterapii jest międzyosobowy kontakt  

   indywidualny (biblioterapeuty z jedną osobą) bądź 

   grupowy". 
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BIBLIOTERAPIA 

   Zdaniem Wity Szulc  

   "biblioterapia jest to wykorzystywanie książki do 

pomagania ludziom stojącym w obliczu poważnych 

problemów życiowych przez osoby, które dobrze znają i 

książki, i ludzi". 
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PODZIAŁ BIBLIOTERAPII 

•  instytucjonalna (cel: informowanie chorego i 

zapewnienie mu odpowiedniej rehabilitacji i rekreacji).  

• kliniczna (cel: uzyskanie przez pacjenta zdolności 

"wglądu" w siebie, co ma doprowadzić do zmiany jego 

sytuacji psychicznej). 

• wychowawcza (rozwojowa) (cel: pomoc 

   osobom zdrowym w sensie fizycznym i psychicznym  

   w rozwiązywaniu istotnych dla nich problemów). 
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BIBLIOTERAPIA 

Biblioterapia opiera się na wykorzystaniu terapeutycznych 

wartości literatury. 
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BAJKOTERAPIA 

11 

Metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym (dzieci w wieku 4-9 lat). 
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BAJKOTERAPIA 

• Odmiana biblioterapii przeznaczona dla małych dzieci, w 

której – jak wskazuje nazwa – narzędziem 

terapeutycznym jest bajka. 
 

  (M. Molicka, Bajki terapeutyczne. Poznań 1999) 
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BAJKOTERAPIA 

•  to odmiana biblioterapii dla dzieci  

•  terapia przez opowieści, zwane również  

    bajkami-pomagajkami  

•  najprościej mówiąc to terapia przez bajki 
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DEFINICJA 

„Bajka jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku 

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

pokonania”. 

 

                                             Maria Molicka 
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BAJKOTERAPIA 

• Bajkoterapia powstała na gruncie polskim, twórcą 

terminu jest dr Maria Molicka. Szczególną popularność 

zyskała w XXI wieku. Wyodrębniła się z biblioterapii pod 

koniec XX wieku. 

• Jest to nowa forma terapii, występuje tu oddziaływanie 

bajki terapeutycznej na dziecko. 
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HISTORIA…. 

- Lata 70 – te XX wieku powstaje nowa odmiana 

gatunkowa – bajka terapeutyczna. 

- wpływ Bruno Bettelheim‘a „Cudowne i pożyteczne. 

   O znaczeniach i wartościach baśni” (dokonał analizy  

   klasycznych baśni i bajek oraz ich funkcji, podkreślając 

   ich walory terapeutyczne). 
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DLACZEGO BAJKA? 

• Odpowiednio dobrana i opowiedziana albo 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. 
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BAŚNIOTERAPIA 

• Baśnioterapia – terapia przez baśń.  

• Baśnie służą do diagnozy. Poprzez wybór ulubionego 

 bohatera dociera się do nieuświadomionych problemów  

 dziecka. 

•  Wzbogaca świat wewnętrzny dziecka, 

•  Eksponuje wartości moralne – dobro zwycięża, zło 

 zostaje ukarane.  
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BAJKOTERAPIA 

    Źródeł bajkoterapii i baśnioterapii można doszukiwać się 

w teoriach BRUNO BETTELHEIM’ A.  

  „Odkrył” baśnie dla terapii i od tamtej pory rzesze 

terapeutów posługują się tą metodą.  
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BAŚNIOTERAPIA 

• Dokonując analizy psychologicznej licznych baśni wysunął on teorie mówiące, że jeśli 

opowieść ma zainteresować dziecko, musi obudzić w nim ciekawość i uruchomić jego 

wyobraźnię. Ponadto, jeśli ma ona wpłynąć na jego życie, musi pomóc dziecku w 

rozwijaniu jego inteligencji, porządkowaniu uczuć oraz dotyczyć jego problemów i 

trudności, z jakimi się boryka.  

•  Zaobserwował on, że dziecko odbiera tylko te treści, do  których dojrzało, które jest w 

stanie przyjąć. Symbole  pomagają mu odnieść je do własnego życia, poprzez to  

 rozumieć własne problemy i dzięki temu z nich się  oczyszczać (doświadczenie 

katharsis). 
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ZALETY BAŚNI WG BRUNO 

BETTELHEIM’A 

Baśnie: 

- Przekazują dziecku nadzieję na to, że nawet najsłabszemu może 

udać się pokonać przeciwności losu. 

- Egzystencjalne lęki i dylematy traktują poważnie i oferują 

rozwiązania na poziomie rozumowania dziecka, np. zakończenia:  

   „I żyli odtąd długo i szczęśliwie”. 

- Wspomagają w osamotnieniu dziecka, dając nadzieję i pokazując 

sytuację, w których człowiek nawiązuje wartościowe i znaczące 

więzi z otaczającym światem. 

- Sprawiają dziecku radość. 
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ZALETY BAŚNI WG BRUNO 

BETTELHEIM’A 

- Wspierają rozwój dziecięcej osobowości. 

- Są całkowicie zrozumiałe dla dziecka. 

- Znaczenia baśni jest inne dla każdego, zależnie od 

zainteresowań i potrzeb rozwojowych człowieka. 

- Wzbogacają dziecko intelektualnie, przekazując tradycje 

kulturowe. 
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ZALETY BAŚNI WG BRUNO 

BETTELHEIM’A 

- Wspierają rozwój dziecięcej osobowości. 

- Są całkowicie zrozumiałe dla dziecka. 

- Znaczenia baśni jest inne dla każdego, zależnie od 

zainteresowań i potrzeb rozwojowych człowieka. 

- Wzbogacają dziecko intelektualnie, przekazując tradycje 

kulturowe. 
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ROLA BAJKI TERAPEUTYCZNEJ W 

ŻYCIU DZIECKA 

Najważniejsza rola bajki polega na  

redukcji lęku i napięć. 
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ROLA BAJKI TERAPEUTYCZNEJ W 

ŻYCIU DZIECKA 

    Najważniejszym celem bajkoterapii jest uspokojenie 

emocji, obniżenie lęku, otwarcie dziecka na zmiany, 

akceptacja własnych emocji. Proces ten nie zawsze 

dokonuje się od razu. Wszystko zależy od sytuacji, od 

samego dziecka, jego stanu emocjonalnego i etapu w 

rozwoju. 

25 RODN "WOM" w Częstochowie 2014-08-21 



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. 
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FUNKCJA BAJKOTERAPII 

• 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. 

 

• Pomoc w zaakceptowaniu swoich mocnych i słabych stron. 
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BAJKOTERAPIA 

Bajkoterapię stosuje się w: 

 - psychoterapii, 

-  terapii pedagogicznej, 

-  arteterapii, 

-  profilaktyce zachowań, 

-  logopedii, 

-  na zajęciach z dziećmi w przedszkolu, 

-  na zajęciach z uczniem w wieku wczesnoszkolnym. 
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BAJKOTERAPIA 

Realizuje się ją poprzez : 

 - czytanie dzieciom bajek, 

 - samodzielną lekturę właściwą dla danego problemu, 

 - pisanie przez dzieci bajek, 

 - pisanie z dziećmi bajek terapeutycznych. 

 

Bajkoterapia jest wykorzystywana w pracy z dziećmi 

wymagającymi wsparcia ze strony osób trzecich.  
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BAJKOTERAPIA 

Maria Molicka przedstawia schemat każdej opowieści, 

dzięki któremu można budować własne.  

Składają się na niego: 

- Główny temat (sytuacja wyzwalająca lęk). 

- Główny bohater (dziecko lub zwierzątko, z którymi mały 

pacjent się identyfikuje). 

- Inne wprowadzone postacie (pomagają nazwać 

uczucia, uczą reakcje). 

- Tło opowiadania (miejsce dziecku znane). 
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RODZAJE BAJEK 

TERAPEUTYCZNYCH 

• Bajki relaksacyjne - służą odprężeniu, relaksacji oraz regeneracji zasobów 

osobistych. 

 

• Bajki psychoedukacyjne – redukują lęki, głównie poprzez ułatwienie 

zmiany w sposobie myślenia o sytuacji trudnej emocjonalnie. 

 

• Bajki psychoterapeutyczne – kompensują niezaspokojone potrzeby 

bezpieczeństwa, miłości, przynależności, akceptacji i uznania, zastępczo 

dowartościowują. 
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BAJKA RELAKSACYJNA 

• Jej celem głównym jest wyciszenie, odprężenie, uspokojenie dziecka; posługuje się 

wyobrażeniem, które opiera się na trzech strukturach: 

- Słuchowej - np.: słyszysz śpiew ptaków, szum wody…itp.  

- Wzrokowej - widzisz pole maków, szczyty gór, morskie fale…itp.  

- Czuciowej - czujesz krople deszczu na twarzy, podmuchy wiatru, pijesz wodę ze 

pobliskiego źródła..itp..  

 

•  W bajkach relaksacyjnych miejsce akcji zawsze jest bezpieczne, przyjazne i 

spokojne. Bohater opowiadania obserwuje i doświadcza wszystkimi zmysłami 

miejsca, w którym się znajduje. 

 

•  Osoba, która opowiada, bądź czyta bajkę terapeutyczną, sama powinna być 

odprężona i zrelaksowana. Tekst należy czytać spokojnym, ciepłym i przyciszonym 

głosem. 
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BAJKA RELAKSACYJNA 

• Bajki relaksacyjne mają pomóc dziecku w odprężeniu 

się, zrelaksowaniu po pełnym emocji dniu, po trudnym, 

stresującym wydarzeniu (trwają 3-7 minut) 
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BAJKA PSYCHOEDUKACYJNA 

•  Bajka psychoedukacyjna ma na celu poszerzenie repertuaru zachowań dziecka, 

poprzez poznanie bohatera bajki, który ma podobny problem. Poprzez kontakt ze 

światem bajki uczy się jak go rozwiązać, a tym samym pokonać. Dziecko ma 

możliwość poszerzenia samoświadomości, co sprzyja uczeniu się zachowań w 

sytuacjach trudnych.  

 

• Mają za zadanie dokonanie zmian w zachowaniu dziecka, czyli np. chcemy nauczyć 

je radzić sobie z agresją wśród rówieśników. Ten typ bajki powinien dawać wzory 

pewnych zachowań, dzięki którym możemy rozwiązać problem. 
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BAJKA PSYCHOEDUKACYJNA 

   Bajki psychoedukacyjne powinny opowiadać o emocjach, 

o rozpoznawaniu ich i nazywaniu. Bohaterami bajek 

psychoedukacyjnych mogą być ludzie, zwierzęta, bądź 

rzeczy o ludzkich cechach. Bajki te są wsparciem 

procesu wychowania. Oto przykładowe tytuły bajek 

psychoedukacyjnych: Bajka o leniuszku, Bajka o małym 

bałaganiarzu, Bajka o misiu co nie chciał spać, itp.  
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BAJKA PSYCHOTERAPEUTYCZNA 

• Bajki psychoterapeutyczne wytyczają nowy kierunek w terapii, określanej 

bajkoterapią.  

 

• Bajka taka jest dłuższa w stosunku do pozostałych, ma rozbudowaną fabułę. Jej 

zadaniem jest obniżenie lęku, dowartościowanie, budowanie pozytywnych emocji, 

przekazywanie odpowiedniej wiedzy o sytuacji lękowej i wskazanie sposobów 

radzenia sobie z nią.  

 

• Bajki psychoterapeutyczne są dużo bardziej rozbudowane i pełnią rolę korekcyjną i 

kompensacyjną niezaspokojonych potrzeb, wpływają na podniesienie samooceny 

dziecka. Bajka ta musi być  mocno zakorzeniona w jego sytuacji. 

 

• Po wysłuchaniu bajki dziecko albo ją przyjmie albo odrzuci. Jeżeli treść bajki budzi 

żywe zainteresowanie dziecka, to znak, że silnie utożsamia się z bohaterem..  
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BAJKA PSCYHOTERAPEUTYCZNA 

• Bajkę tę wykorzystuje się również w sytuacjach trudnych 

emocjonalnie (np. pierwsze dni w przedszkolu), po 

przeżyciach kryzysowych, czy zdarzeniach 

traumatycznych (np. rozwód rodziców, choroba lub 

śmierć w rodzinie, pojawienie się na świecie brata lub 

siostry). 

• Bajki psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne można 

wykorzystywać profilaktycznie, zanim nastąpi planowana, 

trudna dla dziecka sytuacja. 
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BAJKI TERAPEUTYCZNE 

   Działanie terapeutyczne omawianych bajek, według Marii 

Molickiej polega na: 

 

- Emocjonalnym zaangażowaniu się w uczucia doświadczane przez 

bohaterów. 

- Obniżeniu poziomu lęku przez opis niebezpiecznej sytuacji, co 

    umożliwia dziecku oswojenie się z bodźcem lękotwórczym. 

- Tworzenie wzorca określonych zachowań. 

- Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

- Uczeniu pozytywnego myślenia. 
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BAJKI TERAEPUTYCZNE 

- Powtarzaniu i łączeniu bodźców lękotwórczych z takimi, 

które wywołują pozytywną reakcję emocjonalną. 

- Ukazanie dziecku co wywołuję lęk oraz pokazanie jak 

sobie z nim radzić. 

- Poszerzeniu wiedzy dziecka na temat radzenia sobie w 

trudnej sytuacji. 

- Kojarzeniu przyjemnych sytuacji, które mogą zmniejszać 

poczucie lęku. 
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BAJKOTERAPIA 

    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. 
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BAJKI NA DOBRANOC… 

Bajki o różnej tematyce można skutecznie wykorzystywać do 

rozwiązywania dylematów dziecka. 

 Dlaczego? 

•  słuchanie, a nawet rozmowa o bohaterze bajki zamiast wprost jest 

mniej stresujące, 

•  maluch poznając historię bohatera z bezpiecznej perspektywy ma 

możliwość lepszego zrozumienia siebie i tego, co mu się 

przydarzyło. 
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ROLA BAJKI W ŻYCIU DZIECKA 

• W bajce kilkulatek może znaleźć informację o tym, jak poradzić 

sobie z kłopotem lub tym, co czuje. Dziecko samo decyduje, czy 

rozwiązanie w niej przedstawione jest ciekawe i atrakcyjne dla niego 

samego, 

•  Bajki dla najmłodszych zwykle są napisane prostym, zrozumiałym i 

przyjaznym językiem. 

• Bajki zaspokajają podstawowe potrzeby dziecka : bezpieczeństwo, 

akceptacja i miłość. 

• Bajki i baśnie mogą przyczyniać się do harmonijnego rozwoju 

dzieci. 

• Bajki i baśnie rozwijają wyobraźnię. 
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BAJKOTERAPIA 

Autorskie opowieści: 

-  Tworzenie opowieści przez dziecko o nich samych. 

-  Rodzic ma szanse podkreślić mocne strony dziecka, jego 

umiejętności pokonywania przeszkód czy dostarczenia informacji o 

tym co się wydarzyło. 
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BAJKOTERAPIA 

    Poza edukacyjnymi i terapeutycznymi oddziaływaniami czytanie to 

także sposób na budowanie więzi między rodzicem a dzieckiem, 

dziadkami a wnukami, wychowawcą a klasą itd. 
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WPŁYW BAJKOTERAPII NA DZIECKO 

• Bajkoterapia pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z 

różnymi sytuacjami. Wykorzystuje się odpowiednio dobrany tekst. 

Dzięki temu w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, 

dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także 

przyczyny.  

 

• Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają 

pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że dzieci zaczynają 

rozumieć świat, w którym żyją, przestają czuć się samotnie.  
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BAJKOTERAPIA 

• Ważną rolą bajkoterapii jest również rola relaksacyjna. Ma ona za 

zadanie ograniczenie stresu czy napięcia emocjonalnego, 

budowanie dobrego samopoczucia i nastawienie do pozytywnego 

myślenia. Taką rolę zwykle pełnią treści zawierające elementy 

humorystyczne.  

 

• Literatura wykorzystywana, jako forma zabawy może tez mieć na 

celu chwilowe odsunięcie dziecka od problemów, które go dotyczą, a 

na które nie ma ono wpływu. 
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TWÓRCY BAJEK  

TERAPEUTYCZNYCH 

•  Prekursorką bajkoterapii w Polsce jest dr Maria Molicka,  autorka wielu książek, 

      m.in.”Bajki terapeutyczne”, psycholog. 

• Znaną autorką bajek dla dzieci jest także Doris Brett –   psycholog kliniczny, poetka, 

pisarka.  

      Mieszka w Melbourne, w Australii – autorka dydaktycznej bajkoterapii. 

• Katarzyna Klimowicz - polonista, psychoterapeuta, bajkoterapueta. 

• Katarzyna Szeliga – autorka serii bajek o Guziolku, która gromadzi bajki pisane 

jednocześnie przez dzieci, ich rodziców i nauczycieli pracujących  z tymi dziećmi. 

• Dorota Bełtkiewicz – logopedyczna bajka terapeutyczna. 

• Agnieszka Łaba – bajka rymowana w biblioterapii. 

 

47 RODN "WOM" w Częstochowie 2014-08-21 



PROCES TERAPEUTYCZNY W 

BIBLIOTERAPII 

• Diagnoza – polega na rozpoznaniu problemu i przewidywaniu skutków 

planowanego działania terapeutycznego opartego o odpowiedni dobór 

literatury, który ściśle wiąże się z daną sytuacją terapeutyczną. 

 

• Postępowanie terapeutyczno-wychowawcze – oparte przede wszystkim na 

słuchaniu, czytaniu, identyfikacji z bohaterem literackim oraz refleksji nad 

czytanym tekstem. 

 

• Katharsis – psychiczne oczyszczenie i odreagowanie 

 

• Wgląd w samego siebie – rozpoznanie „wewnętrznego ja”. 
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EFEKT TERAPEUTYCZNY 

Zmiana własnej postawy i zachowania  

wobec siebie i innych 
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BAJKOTERAPIA W PRACY  

Z DZIECKIEM 

• Wprowadzenie bajek na zajęciach jest bardzo ważne, 

   gdyż w ten sposób wdraża się dzieci do obcowania  

   z dziełem sztuki słowa. 

 

•  Ważna jest twórcza działalność dzieci, które mogą 

    tworzyć własne bajki na podstawie wcześniej poznanych 

    historii. 
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ZAJĘCIA BIBLIOTERAPEUTYCZNE - 

SCHEMAT 

Etapy postępowania biblioterapeutycznego:  

•  Zajęcia wstępne. 

•  Zajęcia integrujące grupę. 

•  Zajęcia relaksujące i aktywizujące. 

•  Ćwiczenia terapeutyczne i zabawy ściśle związane z 

tematem i z tekstem – biblioterapia właściwa. 

•  Zajęcia relaksujące i rozluźniające. 

•  Ewaluacja – ocena zajęć przez prowadzącego  

i uczestników grupy. 
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ZASADY ZAJĘĆ 

BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH 

•   Całkowita dobrowolność uczestnictwa. 

•   Osoba prowadząca terapię. 

•   Wzajemne zaufanie. 

•   Odpowiednie warunki lokalowe. 

•   Optymalna wielkość grupy to od 

     6 do 12 osób. 

•   Zawieramy kontrakt zajęć. 
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ZASADY ZAJĘĆ  

BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH 

• Dostosowanie poziomu i tempa zajęć do 

psychofizycznych możliwości dziecka. 

•  Rozpoczynanie zajęć zabawami integracyjnymi (zajęcia 

grupowe). 

•  Brak oceniania uczestników. 

 

53 RODN "WOM" w Częstochowie 2014-08-21 



BAJKOTERAPIA I 

BAŚNIOTERAPIA 

stosowana  jest  z  powodzeniem w  przypadku: 

 

-    różnorodnych lęków, niepokojów,  

-    nieśmiałości,  

-    niesamodzielności,  

-    nadwrażliwości,  

-    objawach zazdrości, agresji,  

-    natręctwach,  fobiach,  

-    moczeniu,  

-    bezsenności, 

-    przejawach zaburzenia i zachowania, 

-    trudnych sytuacjach w  życiu  dziecka, 

-    niepowodzeń szkolnych, 
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BAJKOTERAPIA I BAŚNIOTERAPIA 

- agresji, 

- w przypadku dzieci przewlekle chorych, 

- lęku, 

- zaburzonej samooceny 

- jąkaniu się 

- poczuciu osamotnienia, inności, 

- zaburzonych emocjach, 

- trudnej sytuacji rodzinnej – dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

(szczególnie zastosowanie baśni)  
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BAJKA W PRACY PROFILAKTYCZNEJ 

WYCHOWAWCY 

• Zastosowanie bajek profilaktycznych 

• Zastosowanie bajek terapeutycznych 
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BAJKA W PRACY PROFILAKTYCZNEJ 

WYCHOWAWCY 

   Powołując się na słowa Marii Molickiej „cechą 

charakterystyczną bajek terapeutycznych jest to, że 

bohater bajkowy znajduje się w trudnej sytuacji i 

przeżywa lęk, a wprowadzone postacie i rozwój zdarzeń 

umożliwiają redukcję tego lęku – bohater uczy się 

różnych sposobów jego przezwyciężenia, natomiast 

nabycie nowych kompetencji zmienia sytuację 

psychiczną i zachowanie bohatera”. 
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BAJKA W PRACY PROFILAKTYCZNEJ 

WYCHOWAWCY 

    U ucznia doświadczającego negatywnych emocji, które 

rzutują na pojawianie się u niego zaburzeń zachowania 

(np. agresji, uzależnień) może to być jeden ze 

skutecznych sposobów w pokonywaniu własnych blokad, 

słabości i rozwijaniu kompetencji społecznych, 

współpracy w grupie. 
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BAJKA W PRACY PROFILAKTYCZNEJ 

WYCHOWAWCY 

• Zastosowanie bajek terapeutycznych w profilaktyce – forma 

autoterapii dzieci i młodzieży – oprócz czytania może być to 

pisanie własnych bajek, własnych historii w formie bajek.  

 

•  Pisanie bajek wzbogaca życie dzieci, pobudza wyobraźnię, pomaga  

w rozwijaniu inteligencji i porządkowaniu uczuć. 

 

• Bajki muszą być związane z ich lękami i dążeniami oraz dziecko 

powinno rozeznać własne trudności, a jednocześnie podać sposoby 

rozwiązywania nękających ich problemów. 
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BAJKA W ARTETERAPII i PRACY 

TERAPEUTYCZNEJ 

• Baśnie i legendy opowiadane od wieków miały charakter 

terapeutyczny. 

• Bajka – jako metoda wspomagająca terapię dziecka w 

wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

• Praca z bajką pozwala na rozwinięcie się myślenia 

twórczego dziecka, jego wyobraźni i kreatywności. 
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BAJKA NA ZAJĘCIACH 

TERAPEUTYCZNYCH 

Temat: Stwórz bajkę, historię, historyjkę… 

Praca z bajką obejmuje kilka faz: 

 

Część 1. Rozgrzewka (wizualizacja, relaksacja, łagodne ćwiczenia 

ruchowe) 

Część 2. Rozważania (każda bajka inspirowana jest w inny sposób – 

przedmiotem, przeżyciem, słowem)  

Część 3. Pisanie bajki i wykonanie książki. 

Uczestnicy piszą swoją bajkę, historię, tworzą morał. Kiedy powstanie 

bajka, każdy zastanawia się, w jaki sposób stworzyć książkę dla swojej 

historii. 
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BAJKA NA ZAJĘCIACH 

TERAPEUTYCZNYCH 

   Część 4. Prezentacja prac. 

- Prezentacja daje możliwość refleksji i spojrzenia na 

problem dziecka. 
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FORMY PRACY Z BAJKĄ NA 

ZAJĘCIACH 

• Do działań biblioterapeutycznych z młodszymi uczniami 

najlepiej wykorzystać teksty bajek i elementy zabawy. 

Należy oczywiście dobrać odpowiedni tekst bajki. 

Najlepiej zrobić to na podstawie diagnozy, którą może 

stanowić własna obserwacja grupy bądź 

poszczególnych uczniów. 

 

• Cel zajęć: rozwój osobisty, rozwój zdolności społecznych 

dziecka, zachowanie dziecka oraz rozwój jego zdolności 

twórczych, wyciszenie lub uaktywnienie uczestnika zajęć. 
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FORMY PRACY Z BAJKĄ NA 

ZAJĘCIACH 

    Przygotowując scenariusz, należy uwzględnić wiek 

dziecka, płeć, jego potrzeby, zainteresowania, 

możliwości rozwojowe, a nawet samopoczucie w danej 

chwili. 
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FORMY PRACY Z BAJKĄ NA 

ZAJĘCIACH 

-   Głośne czytanie bajek, baśni tekstów terapeutycznych. 

-  Słuchanie tekstów literackich nagranych na płytach CD. 

-  Oglądanie baśni na video. 

-  Zabawa w teatr – przygotowanie inscenizacji baśni. 

-  Udział w przedstawieniach teatralnych – gry i zabawy 

terapeutyczne, integracyjne. 

-  Wykorzystanie terapeutycznych programów 

komputerowych. 
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FORMY PRACY Z BAJKĄ NA 

ZAJĘCIACH 

-  Słuchanie tekstów terapeutycznych i muzyki 

relaksacyjnej. 

-  Wykonywanie prac plastycznych – mandala, kolorowanie 

bohaterów baśni, ilustracje do tekstów literackich, inne 

techniki plastyczne. 

-  Tworzenie symbolicznego katalogu „ruchomych 

obrazków” (dzieci inscenizują sceny wymieniane przez 

nauczyciela). 

-  Malowanie i rysowanie ilustracji do wybranych 

(niedokończonych fragmentów utworu). 
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BAJKOTEAPIA – METODA PRACY Z 

DZIECKIEM 

-  Pisanie bajek przez dzieci. 

-  Pisanie zakończenia historii. 

-  Wykonywanie ilustracji bohaterów bajek. 

-  Inscenizacje bajek i baśni. 

-  Lepienie z plasteliny 

-  Wykonywanie wydzieranek i układanie do nich podpisów 

-  Zajęcia wzbogacamy różnymi formami aktywności 

dziecka, takimi jak: zabawy ruchowe, zabawy plastyczne, 

ćwiczenia ortofoniczne, elementy dramy. 
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BAJKOTERAPIA – METODA PRACY Z 

DZIECKIEM 

-  Projektowanie strojów do ulubionych bohaterów 

literackich. 

-  Rozwiązywanie krzyżówek związanych z treścią danego 

utworu. 

-  Zabawy logopedyczne oparte o treść wybranego utworu. 

-  Układanie i rozwiązywanie rebusów. 
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Logopedyczna bajka terapeutyczna – 

nowatorskie i innowacyjne wykorzystanie bajkoterapii 

w logopedii 

 
Założenia: 

 

• Logopedyczna bajka terapeutyczna łączy w sobie fabułę bajki terapeutycznej z 

treningiem logopedycznym.  

• Doskonali wymowę, a także mowę dziecka. 

• Ma charakter ogólnorozwojowy: wpływa pozytywnie na postrzeganie wzrokowe i 

słuchowe, sprawność manualną. 

• Utrzymana jest w klimacie zabawy i przygody, stosuje się ją w celu rozluźnienia, 

zaciekawienia dziecka i zmotywowania go do pracy. 
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Logopedyczna bajka terapeutyczna – 

nowatorskie i innowacyjne wykorzystanie bajkoterapii 

w logopedii 

 

  Na treść logopedycznej bajki terapeutycznej składa się: 

1. Pogodne wprowadzenie, prezentacja głównego 

bohatera, którym jest element aparatu artykulacyjnego 

powodujący dane zaburzenie – najczęściej: język. 

 

2. Sytuacja problemowa – bohater uświadamia sobie    

niewłaściwą wymowę danej głoski 
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Logopedyczna bajka terapeutyczna – 

nowatorskie i innowacyjne wykorzystanie bajkoterapii 

w logopedii 

 

3. Podjęcie aktywności, wytrwała praca – cykl ćwiczeń 

    artykulacji i wymowy głosek. 

 

4. Osiągnięcie sukcesu – zadowolenie z efektu. 

 

5. Pomoc innym – dzielenie się nabytą umiejętnością z  

    innymi. 
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Logopedyczna bajka terapeutyczna – 

nowatorskie i innowacyjne wykorzystanie bajkoterapii 

w logopedii 

 

• Logopedyczna bajka terapeutyczna redukuje w dziecku         

lęk oraz zachęca do systematycznej pracy, ukazując 

realny cel i możliwy do osiągnięcia efekt.  

 

• Logopedyczna bajka terapeutyczna może zostać dziecku 

opowiedziana przez logopedę i zobrazowana przez  

jego aparat mowy z wykorzystaniem tradycyjnych 

pomocy (obrazki, plansze). 
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Logopedyczna bajka terapeutyczna – 

nowatorskie i innowacyjne wykorzystanie bajkoterapii 

w logopedii 

• Pomoce dodatkowe do zajęć: 

 -  ćwiczenia ogólnorozwojowe tradycyjne do wydruku, 

- pacynka – bohater bajki, 

- elementy dramy i choreoterapii, a także muzykoterapii i 

wykorzystania sztuk plastycznych. 

73 RODN "WOM" w Częstochowie 2014-08-21 



BAJKA TERAPEUTYCZNA W 

LOGOPEDII 

• Teksty mają za zadanie wzmocnienie poczucia wartości 

przedszkolaka, dziecka w młodszym wieku szkolnym, które mają 

trudności w wymowie, pisowni wyrazów, czytaniu. 

 

• Cel bajki logopedycznej: 

-   rozwijanie aparatu artykulacyjnego, oddechowego i słuchowego 

    rozwijanie mowy.  

-   kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego, 

spostrzegawczości, pamięci słuchowej. 
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BAJKA TERAPEUTYCZNA W 

LOGOPEDII 

Bajki w logopedii rozwijają u dziecka: 

 

-   komunikację,  

-   werbalizację, 

-   słownictwo bierne i czynne, 

-   mowę powieściową, 

-   myślenie, 

-   rozumienie, 

-   artykulację, 

-   sprawność ruchową aparatu artykulacyjnego, 

-   dykcję. 
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BAJKA TERAPEUTYCZNA W 

LOGOPEDII 

• Twórcą polskich logopedycznych bajek terapeutyczych jest Dorota 

     Bełtkiewicz – filolog polski, logopeda, biblioterapeuta, bajkoterapeuta, 

     autorka utworów dla dzieci. 

 

• książka: „Rrromek i Rrradek” 

    To pierwsza interaktywna książka z cyklu DBAJki-GADajki, tworzonego z 

     myślą o usprawnieniu dziecięcej wymowy.  
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BAJKA LOGOPEDYCZNA 

• Bajka: Czuj się dobrze, mów dobrze // w:  

Biblioterapeuta  2013, nr 4, s. 3-8 

• Bajka: Purpurowy Dzwoneczek // w: Biblioterapeuta 

2014, nr 1, s. 30-34 
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BAŚŃ FILMOWA 

• Baśń ta jest elementem kultury filmowej dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym – 7-9 lat (także nauczanie zintegrowane). 

 

• W baśniach tych dzieci odnajdują swój uproszczony schemat życia 

pozbawiony wszystkich trudności, które przynosi codzienna 

rzeczywistość. 

 

• Baśniowe postacie i ich losy, powtarzające się wątki fabularne 

zawierające dużą ilość symboli zachwycają dzieci. 

 

• Jest to także materiał do badań nad odbiorem filmów przez 

najmłodszych. 
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BAŚŃ FILMOWA 

• Baśń jako konwencja filmowa jest spotkaniem literatury i kina, 

kontakt z baśnią filmową może stanowić element edukacji filmowej – 

dziecko przygotowuje się do odbioru trudniejszych przekazów 

audiowizualnych. 

 

• Materiał dydaktyczny, który wpływa na rozwój moralny i poznawczy 

(wrażenia, spostrzeżenia, myślenie, pamięć) oraz na jego postawę 

estetyczną. 
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BAŚŃ FILMOWA 

• Dzieci uczą się odbierać film – funkcyjność postaci, gra aktorka, 

zwrócenie uwagi na środki wyrazowe filmu. 

 

• Przykłady baśni filmowej: 

    Piękna i Bestia, Jaś i Małgosia, Królewna Śnieżka 

    Kopciuszek, Piotruś Pan, Nowe szaty cesarza, Królewna 

    i ropucha, Choinka, Alicja w krainie czarów, Kubuś Puchatek, 

    Królowa Śniegu, Czarnoksiężnik z Krainy Oz. 
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BAJKA RYMOWANA W BIBLIOTERAPII 

 -  Agnieszka Łaba – autorka bajek rymowanych 

    Cele bajek rymowanych: 

-   rozbudzanie możliwości intelektualnych i wyobraźni twórczej 

-   wyrobienie umiejętności słuchania i rozwoju mowy 

-   zdobywanie doświadczeń językowych dzięki zastosowaniu rymu 

 

-    Rytm w jej bajkach jest ważnym elementem uwydatniającym znaczenie 

     tekstu i opisywanych wydarzeń, rozszerza bogactwo dźwięków. 

-    Rym pełni funkcję instrumentacyjną. 
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BAJKA RYMOWANA W BIBLIOTERAPII 

  

• “Bohaterowie opowiadań borykają się z problemami, rozwiązują je, 

zachęcają do myślenia, pozwalają dziecku uwierzyć w sukces…”  

• Bajki skierowane są do dzieci w wieku 8-14 lat z zaburzeniami 

emocjonalnymi. Publikacja zawiera gotowe scenariusze, sprawdzone 

w praktyce.  

• Poruszane problemy : akceptacja, postrzeganie odmienności, tolerancja 

(m.in. bajka Grzyb Borowik), praca w grupie, konflikty, komunikacja i 

manipulacja (m.in. Dwie dżdżownice, Zebry dwie), kompleks niższości, 

zastraszanie (Ośmiornica Andżelina), różne odcienie kłamstwa (m.in. 

Papuga Pelagia) czy wiara w siebie oraz samodoskonalenie (m.in. Piłki, 

Pszczółka Mela).  
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TEKSTY NA ZAJĘCIA Z 

BAJKOTERAPII 

 1. Hans Christian Andersen - "Brzydkie kaczątko" - brak akceptacji dla 

"inności".  

2. Jakub i Wilhelm Grimm - "Kopciuszek" - rywalizacja rodzeństwa, brak 

miłości i uznania.  

3. Jakub i Wilhelm Grimm - "Jaś i Małgosia" - lęk przed porzuceniem.  

4. Charles Perrault - "Kot w butach" - złe relacje między rodzeństwem. 

     5. Charles Perrault - „Knyps z Czubkiem” – wzmacnianie poczucia 

własnej wartości. 

     6. Janina Porazińska - "Szewczyk Dratewka" - pochwała odwagi i sprytu. 

     7. Hans Christian Andersen – „Księżniczka na ziarnku grochu” – prawda 

w życiu, kłamstwo. 

     8.Hans Christian Andersen - „Igła do cerowania” – poczucie własnej 

wartości. 
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TEKSTY NA ZAJĘCIA Z 

BAJKOTERAPII 

   Bajki  terapeutyczne Marii Molickiej 

 

    1.  "Bajka o pajączku" - odrzucenie ucznia przez grupę. 

    2. "Bajka o mróweczce" - niepowodzenia w nauce szkolnej. 

    3. "Bajka o dwóch ołówkach" - potrzeba przyjaźni. 

    4. „Duch krecik” – lęk separacyjny. 

    5. „Zuzi-Buzi” – lęk przed pozostaniem samemu w domu. 

    6. „Mrok i jego przyjaciele” – lęk przed ciemnością. 
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TEKSTY NA ZAJĘCIA Z 

BAJKOTERAPII 

1. Bruno Ferrero – Bajka o niemym olbrzymie – dobra komunikacja 

z innymi ludźmi – w szkole, w rodzinie. 

2. Agnieszka Łaba – Żółw Czesiek // w: Bajki rymowane w 

biblioterapii – lęk związany ze środowiskiem rówieśniczym – lęk 

przed odrzuceniem. 

3. Irena Borecka – Bajka o czterech braciach – integracja grupy. 

4. Ewa Nowak – Bajka o brzydkim misiu – akceptacja „inności”. 

5. Ireneusz Iredyński – Bajki nie tylko o smoku – rozbudzanie chęci 

czytania. 
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BIBLIOTERAPEUTA 

     Biuletyn informacyjny Polskiego 

Towarzystwa Biblioterapeutycznego. 

Biuletyn przeznaczony dla pedagogów, 

psychologów, nauczycieli. Zawiera 

artykuły z biblioterapii, muzykoterapii, 

arteterapii, czyli wykorzystania różnych 

technik w pomocy dzieciom i młodzieży 

z różnymi problemami (między innymi 

dzieciom upośledzonym, 

niepełnosprawnym). 

     Zawiera scenariusze zajęć  z 

bajkoterapii, teksty baśni i  bajek 

terapeutycznych. 
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LITERATURA DO ZAJĘĆ 

Przykłady książek do wykorzystania na zajęciach z bajkoterapii: 

- Pozwól, że Ci opowiem... : bajki, które nauczyły mnie, jak żyć / Jorge Bucay 

; tłum. Ilona Ziętek-Segura  

-   Zaczarowane bajki / Anna Kozłowska 

- Krótkie bajeczki dla chorej córeczki / Joanna Monika Litwin 

- Przygody Fryderyki czyli bajki terapeutyczne / Joanna Brodowska 

- Bajki pomagajki / Edyta Grabowska-Gwardiak 

- Bajki i opowiadania w terapii i psychoedukacji dzieci / Anna Niesłuchowska 

- Czarodziejskie bajki / Ewa Wilamowska, Joanna Walczak 

- Opowieści z planety Holo : opowiadania terapeutyczne – teksty powstały w 

ramach programu BAJKA POMAGAJKA U DOKTORA / Jovanka 

Tomaszewska i Wojciech Kołyszko 
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LITERATURA DO ZAJĘĆ 

-   Blogowe bajki : bajki, które dbają o rozwój dziecka – serwis dbajki.pl 

-   Bajki terapeutyczne dla najmłodszych / Maciejka Mazan 

-   Ortograffiti z Bratkiem : Księga Bratka – bajki terapeutyczne / 
Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska  

-   Bajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba 

-   Zaczarowane bajki / Agnieszka Prochoń 

-  Baśniowe mikstury : historie, które leczą pomalutku ze strachów, 
nieśmiałości i smutków / Karolina Święcicka 

-  Bajkoterapia czyli jak z Guziolkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i 
opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej 
dziecka w wieku przedszkolnym : Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. 
Razem z Guziolkiem piszemy bajki 2007/2008 
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LITERATURA DO ZAJĘĆ 

-   Bajki z sensem – Wydawnictwo SENS - Nowoczesny magazyn 

psychologiczny 

-   Opowieści Bajdulinka (Z Bajdulinkiem w krainie dziecięcej wyobraźni) / 

Dariusz Szewczyk 
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BIBLIOTERAPIA W 

PBP RODN „WOM” W 

CZĘSTOCHOWIE  

• Zajęcia biblioterapeutyczne: przedszkola, szkoła 

podstawowa, gimnazjum. 

 

• Roczny program biblioterapeutyczny: Podróż do Krainy 

Radości – dla młodzieży ze szkoły specjalnej. 

 

• Sieci współpracy i samokształcenia – TIK i biblioterapia 

w edukacji czytelniczej i medialnej. 
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BIBLIOTERAPIA W 

PBP RODN „WOM” W 

CZĘSTOCHOWIE 

• Wideokonferencje: 

 - Biblioterapia w pracy nauczyciela bibliotekarza 

(20.09.2013 r.) 

 - Biblioterapia w pracy  z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (12.03.2014 r.) 

 - Bajkoterapia jako metoda pracy z uczniem w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym (12.06.2014 r.) 

• Zakładka: Biblioterapia ww.biblioteka.womczest.edu.pl 
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„KSIĄŻKA JEST NICZYM OGRÓD, KTÓRY MOŻNA 

WŁOŻYĆ DO KIESZENI….” 
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ZAKŁADKA BIBLIOTERAPIA 

www.biblioteka.womczest.edu.pl 
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OFERTA WSPOMAGANIA, 

NEWSLETTER 
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MATERIAŁY DO POBRANIA 

www.womczest.edu.pl 
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MATERIAŁY DO POBRANIA 

 

Strona internetowa biblioteki 

www.biblioteka.womczest.edu.pl 

 

-  Zakładka : Biblioterapia 

-  Zakładka – Wspomaganie szkół i placówek → 

Wideokonferencje 
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1. Bajka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1. – pod red. J.M.Śniecińskiego. – Warszawa 

: wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003 

2.  Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford // W: Arteterapia w medycynie i edukacji / 
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3. Bajkoterapia czyli jak z Guziolkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz 
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Razem z Guziolkiem piszemy bajki 2007/2008 / red. Katarzyna Szeliga ; Przedszkole nr 80 w 
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5. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przeł. Hanna Dankiewicz. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie 
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6. Bajki, które pomagają żyć / Anna Szczepańska // W: Dziecko i sztuka : recepcja – edukacja – 

wsparcie – terapia // pod red. Mirosławy Knapik, przy współpr. Katarzyny Krasoń. – Katowice : 

Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003 (s. 140–157)  
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6. Bajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Implus”, 2008 
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Wiktor Sienkiewicz. – Warszawa : Wydaw. TRIO, 2012 

13. Cudowne i pożyteczne : o znaczeniach i wartościach baśni / Bruno Bettelheim. – Wyd. 2. – 

Warszawa : Agencja Wydaw. Jacek Santorski @ Co : Wydaw. W.A.B, 1996  

14. Czytanie lekarstwem na problemy duszy // W: Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, 
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16.  Metoda Bajkoterapii // W: Poznanie przez działanie : gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka / 

Ewa Minor, Marcin Minor. – Warszawa : Difin, 2009 (s. 28–29)  
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NEWSLETTER 

Najnowsze informacje z oferty RODN „WOM”  

zapewnicie sobie Państwo  

zamawiając naszego NEWSLETTERA. 

 

 

 

Zapraszamy także do dzielenia się  

swoim dorobkiem zawodowym  

w ramach „przykładów dobrych praktyk”. 
 

www.womczest.edu.pl 
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KONIEC 

 

 

    Prezentację przygotowała: 

Katarzyna Kucharzewska 

nauczyciel bibliotekarz 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” 

w Częstochowie 
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Dziękuję za uwagę 

Katarzyna Kucharzewska 

kucharzewska@womczest.edu.pl 


