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BAJKOTERAPIA 

Wykaz tematów w bajkach terapeutycznych 

 

1. Akademia smokologii /  Julia Śniarowska // W: Już się nie boję : bajki 

terapeutyczne dla przedszkolaków. – Kraków : CEBP 24.12, 2014 (kłótnie rodziców) 

2. Bajka o chłopcu, który myślał, że jest zły... / Joanna Karasowska, Aleksandra 

Karasowska // Remedium. - 2012, nr 11, s. 10-12 (niskie poczucie własne wartości) 

3. Bajka o chytrych pajączkach : bajka edukacyjna dla dzieci zachłannych + 

zabawy i sytuacje edukacyjne do bajek / Agnieszka Borowiecka, Gabriela Gąsienica // 

Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7/8, s. 104-105, 115  (dziecko zachłanne) 

4. Bajka o dwóch ołówkach – Maria Molicka // W: Bajkoterapia : o lękach            

i nowej metodzie terapii. – Poznań : Media Rodzina, 2002  (potrzeba przyjaźni) 

5. Bajka o Księżycowej Księżniczce / Jaśmina Morawiecka // Biblioterapeuta. - 

2012, nr 3, s. 24-28 (bajka o pewności siebie, o pokonywaniu trudności życiowych) 

6. Bajka o lwie, strusiu i dwóch papugach : bajka edukacyjna dla dzieci, które się 

złoszczą +  zabawy i sytuacje edukacyjne do bajek / Agnieszka Borowiecka, Gabriela 

Gąsienica // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7/8, s. 109-111, 116  (złość) 

7. Bajka o mróweczce / Maria Molicka // W:  Bajkoterapia : o lękach i nowej 

metodzie terapii. – Poznań : Media Rodzina, 2002  (niepowodzenia w nauce szkolnej) 

8. Bajka o opiekuńczych krasnalach / Marta Mytko // Życie Szkoły. – 2013, nr 11, 

s. 12-14  (opiekuńczość, troskliwość, dobre słowa) 

9. Bajka o pajączku / Maria Molicka // W : Bajkoterapia: o lękach i nowej 

metodzie terapii. – Poznań : Media Rodzina, 2002 (odrzucenie ucznia przez grupę) 

10. Bajka o poszukiwaniu wszystkiego : bajka edukacyjna dla dzieci, które nie 

potrafią docenić tego co mają + zabawy i sytuacje edukacyjne do bajek / Agnieszka 

Borowiecka, Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7/8, s. 112-115  

(akceptacja) 
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11. Bajka o tchórzliwej muszce i molu książkowym : bajka terapeutyczna dla 

dzieci z lękiem wysokości + zabawy i sytuacje edukacyjne do bajek / Agnieszka 

Borowiecka, Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7/8, s. 106-108, 117  

(lęk wysokości) 

12. Bajka o Zuzi / Joanna Karasowska-Płotek // Remedium. - 2014, nr 2, s. 20-22 

(dziecko wycofane, niezrozumiane, niezauważane i pomijane przez innych) 

13. Bajka terapeutyczna "O małej wiewiórce" / Elżbieta Sobolewska, Magdalena 

Masłoń // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2008, nr 1/2, s. 113-114 

(pierwsza wizyta u dentysty, złe zachowanie) 

14. Czarna owca : bajka o tolerancji / Karolina Gawlik // Bliżej Przedszkola. – 

2016, nr 9, s. 6-8  (tolerancja) 

15. Czarodziejskie lustro /  Julia Śniarowska // W: Już się nie boję : bajki 

terapeutyczne dla przedszkolaków. – Kraków : CEBP 24.12, 2014  (pierwsza wizyta     

w przedszkolu) 

16. Czarusia / Julia Śniarowska // W: Już się nie boję : bajki terapeutyczne dla 

przedszkolaków . – Kraków : CEBP 24.12, 2014 (śmierć ukochanego zwierzątka) 

17. Daj na zgodę! : bajka psychoedukacyjna dla dzieci pokłóconych + zabawy         

i zadania do bajki terapeutycznej / Agnieszka Borowiecka, Gabriela Gąsienica // Bliżej 

Przedszkola. - 2015, nr 4, s. 18-20 (dzieci pokłócone) 

18. Doktorek Julia Śniarowska // W:  Już się nie boję : bajki terapeutyczne dla 

przedszkolaków. – Kraków : CEBP 24.12, 2014  (lęk przed wizytą u lekarza) 

19. Droga do domu [bajka terapeutyczna, gdy dziecko boi się, że może się zgubić] 

/ Julia Śniarowska // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7/8, s. 92-97 (zgubienie drogi do 

domu) 

20. Dzień z życia żuka : bajka psychoedukacyjna dla dzieci zmęczonych + zabawy 

i zadania do bajki terapeutycznej / Agnieszka Borowiecka, Gabriela Gąsienica // Bliżej 

Przedszkola. - 2015, nr 1, s. 18, 20  (dziecko zmęczone) 

21. Dziewczynka z obrazka / Maria Molicka // W: Bajki terapeutyczne. Cz. 1. - 

Poznań : Media Rodzina, 1999 (lęk przed odrzuceniem przez grupę, przed 

wyśmianiem i poniżeniem) 



Oprac.  Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie 

                                                                             

                                                                                                     Licencja Uznanie autorstwa 

                                                                                              Użycie niekomercyjne 3.0. Polska 

3 

22. Fontanna życzeń / Julia Śniarowska // W:  Już się nie boję : bajki terapeutyczne 

dla przedszkolaków. – Kraków : CEBP 24.12, 2014  (częste rozstania związane             

z pracą zawodową rodziców) 

23. Igiełka i krokodyle łzy : bajka psychoterapeutyczna  dla dzieci, które boją się 

pobierania krwi  + zabawy i sytuacje edukacyjne do bajki psychoedukacyjnej / 

Agnieszka Borowiecka, Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 12, s. 22-24 

(wizyta u lekarza - pobieranie krwi) 

24. Jeżyk Igiełka : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które się zgubiły + zabawy    

i zadania do bajki psychoedukacyjnej / Agnieszka Borowiecka, Gabriela Gąsienica // 

Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 5, s. 12-15 (dziecko, które się zgubiło) 

25. Kotka psotka : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które zbyt często grają w 

gry komputerowe + zabawy i zadania do bajki terapeutycznej / Agnieszka Borowiecka, 

Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 11, s. 20-23 (gry komputerowe) 

26. Królestwo Trzech Wulkanów /  Julia Śniarowska // W : Już się nie boję : bajki 

terapeutyczne dla przedszkolaków. – Kraków : CEBP 24.12, 2014 (nieradzenie sobie 

ze złością) 

27. Księżycowy domek / Maria Molicka // W: Bajki terapeutyczne. Cz. 1. – 

Poznań : Media Rodzina, 1999 (lęki wywołane nadużywaniem alkoholu przez 

jednego z rodziców, kłótniami, przemocą w rodzinie, a także lęki związane               

z poczuciem bycia gorszym) 

28. Lisek Filutek na tropie skarbu : bajka edukacyjna dla dzieci, które nie chcą 

bawić się same / Agnieszka Borowiecka // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 3, s. 20-21                      

(bajka edukacyjna dla dzieci, które nie chcą bawić się same) 

29. Lisek Łakomczuszek / Maria Molicka // W: Bajki terapeutyczne. Cz. 1. – 

Poznań : Media Rodzina, 1999  (lęk przed wyśmianiem, kompromitacją, co 

spowodowane zostało przekroczeniem norm – łakomstwo) 

30. Lisek Niedbaluszek : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które nie potrafią 

utrzymać porządku + zabawy i zadania do bajki terapeutycznej / Agnieszka 

Borowiecka, Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 12, s. 20-21 (brak 

porządku) 
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31. Łowca dźwięków / Julia Śniarowska // W:  Już się nie boję : bajki 

terapeutyczne dla przedszkolaków. – Kraków : CEBP 24.12, 2014 (lęk przed 

ciemnością, dziecięcymi imaginacjami, nieznanym otoczeniem) 

32. Magiczne drzewka mocy : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które nie chcą 

jeść warzyw + zabawy i zadania do bajki terapeutycznej  / Agnieszka Borowiecka, 

Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 10, s. 19-23 (zdrowe odżywanie) 

33. Maska Helusi / Julia Śniarowska // W:  Już się nie boję : bajki terapeutyczne 

dla przedszkolaków. – Kraków : CEBP 24.12, 2014  (nieśmiałość) 

34. Mrok i jego przyjaciele / Maria Molicka // W: Bajki terapeutyczne. Cz. 1. -  

Poznań : Media Rodzina, 1999  (lęk przed ciemnością, przed nieznanym, 

zagrażającym otoczeniem) 

35. Misiulek w przedszkolu / Maria Molicka // W: Bajki terapeutyczne. Cz. 1 :  

Poznań : Media Rodzina, 1999  (lęk przed porzuceniem, w tym wypadku 

porzuceniem w przedszkolu) 

36. Mysz szyszkobola / Julia Śniarowska // W: Już się nie boję : bajki 

terapeutyczne dla przedszkolaków. – Kraków : CEBP 24.12, 2014   (brak wiary we 

własne możliwości) 

37. O Tygrysku, który nie panował nad swoją siłą. Cz. I [bajka terapeutyczna] / 

Joanna Karasowska, Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2012, nr 9, s. 24-25 (brak 

opanowania) 

38. Pajacyk Pepe : bajka psychoterapeutyczna dla dzieci odtrąconych przez grupę 

rówieśników + zabawy i zadania do bajki terapeutycznej / Agnieszka Borowiecka, 

Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 6, s. 54-56  (odtrącenie przez 

grupę) 

39. Pusia, trufel i nocne strachy : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które boją się 

ciemności + zabawy i sytuacje edukacyjne do bajki psychoedukacyjnej / Agnieszka 

Borowiecka, Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 1, s. 18-21  (strach 

przed ciemnością) 
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40. Puszek łakomczuszek : bajka edukacyjna dla dzieci, które jedzą zbyt dużo 

słodyczy / Agnieszka Borowiecka // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 1, s. 14-15 

(łakomstwo na słodycze) 

41. Słońce na topoli : bajka edukacyjna o współpracy z innymi  + zabawy do bajki 

edukacyjnej / Agnieszka Borowiecka, Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. - 2016, 

nr 2, s. 22-25 (współpraca z innymi) 

42. Świerszczyk Cykotek : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które zbyt 

pochopnie wydają osądy + zabawy i sytuacje edukacyjne do bajki psychoedukacyjnej / 

Agnieszka Borowiecka, Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 10, s. 26-29 

(wydawanie opinii) 

43. Świnka Inka : bajka psychoterapeutyczna  dla dzieci, które boją się wizyty       

u fryzjera + zabawy i sytuacje edukacyjne do bajki psychoterapeutycznej / Agnieszka 

Borowiecka, Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 11, s. 26-29 (lęk przed 

fryzjerem) 

44. Tęczowe motyle / Julia Śniarowska // W: Już się nie boję : bajki terapeutyczne 

dla przedszkolaków. – Kraków : CEBP 24.12, 2014  (lęk separacyjny) 

45. Tosia strojnisia : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które grymaszą podczas 

ubierania się + zabawy i zadania do bajki terapeutycznej / Agnieszka Borowiecka, 

Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 9, s. 18-21 (grymaszenie podczas 

ubierania się) 

46. Ufuś /  Maria Molicka // W : Bajki terapeutyczne dla dzieci. Cz. 2. – Poznań : 

Media Rodzina, 2003 (lęk związany z bólem i uszkodzeniem ciała, hospitalizowane 

dzieci – pobranie krwi, zdjęcia rentgenowskie, USG) 

47. W świecie uczuć : nuda / Grzegorz  Kasdepke // Wychowanie w Przedszkolu. – 

2007, nr 3, s. 46-47  (dziecko nudzące się) 

48. W świecie uczuć : wstręt / Grzegorz Kasdepke // Wychowanie w Przedszkolu. - 

2007, nr 4, s. 46-47 (uczucie wstrętu do czegoś, kogoś, do jedzenia) 

49. W świecie uczuć : gniew / Grzegorz Kasdepke // Wychowanie w Przedszkolu. - 

2007, nr 2, s. 39-40 (dziecko pełne gniewu) 



Oprac.  Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie 

                                                                             

                                                                                                     Licencja Uznanie autorstwa 

                                                                                              Użycie niekomercyjne 3.0. Polska 

6 

50. Wesoły Pufcio / Maria Molicka // W: Bajki terapeutyczne. Cz. 1. - Poznań, 

Media Rodzina, 1999  (moczenie się nocne) 

51. Wielka wyprawa / Julia Śniarowska // W: Już się nie boję : bajki terapeutyczne 

dla przedszkolaków. – Kraków : CEBP 24.12, 2014  (dziecko małomówne i zamknięte 

w sobie) 

52. Wielki artysta : bajka z elementami relaksacji dla dzieci smutnych + zabawy     

i zadania do bajki terapeutycznej / Agnieszka Borowiecka, Gabriela Gąsienica // Bliżej 

Przedszkola. - 2015, nr 1, s. 19, 21 (dziecko smutne) 

53. Wielki wulkan gniewu : bajka z elementami relaksacji dla dzieci 

rozzłoszczonych + zabawy i zadania do bajki terapeutycznej / Agnieszka Borowiecka, 

Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 2, s. 18-21 (złość dziecka) 

54. Wielkie święto lasu : bajka psychoterapeutyczna dla dzieci odczuwających 

tremę przed publicznymi wystąpieniami + zabawy i sytuacje edukacyjne do bajki 

psychoterapeutycznej / Agnieszka Borowiecka, Gabriela Gąsienica // Bliżej 

Przedszkola. - 2015, nr 9, s. 22-25   (trema) 

55. Z Bajdulinkiem w krainie dziecięcej wyobraźni : program biblioterapeutyczny 

dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców / 

Dariusz Szewczyk // Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 21-38 

 Opowieść o Zielonkach / Dariusz Szewczyk // Biblioterapeuta. – 2013, 

nr 4, s. 29-30 (skrzaty w Baśniolandii) 

 Opowieści o Zielonkach – stworki w Baśniowym Lesie / Dariusz 

Szewczyk //  Biblioterapeuta. -2013, nr 4, s. 29-30 (BAŚNIOLANDIA  -

Baśniowa Kraina) 

 Bajka o Marcie, która nie chciała spać / Dariusz Szewczyk  // 

Biblioterapeuta. – 2013, nr 4, s. 30-31 (problem z zasypianiem) 

 Bajka o choince / Dariusz Szewczyk // Biblioterapeuta. – 2013, nr 4,    

s. 31-35 (bajka o świątecznej choince) 

 Bajka o słowie / Dariusz Szewczyk // Biblioterapeuta. – 2013, nr 4,     

s. 35-38  (siła słowa) 
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56. Z Bajdulinkiem w krainie wartości i dziecięcej wyobraźni / Dariusz Szewczyk 

// Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 9-21 (o baśni metaforycznej –  stwór Bajdulinek) 

57. Zaczarowana komnata / Julia Śniarowska // W: Już się nie boję : bajki 

terapeutyczne dla przedszkolaków. – Kraków : CEBP 24.12, 2014 (narodziny 

drugiego dziecka) 

58. Zagubiony promyczek / Maria Molicka // W: Bajki terapeutyczne. Cz. 1. – 

Poznań : Media Rodzina, 1999 (zgubienie się dziecka, uczenie racjonalnego 

rozwiązywania sytuacji, dawanie wsparcia przez przyjaźń) 

59. Zapominajka [bajka terapeutyczna, gdy bliska dziecku osoba wybiera się do 

szpitala] / Julia Śniarowska // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7/8, s. 98-103 (dziecko       

w szpitalu, pobyt w szpitalu bliskiej osoby) 

60. Zielony kieł / Julia Śniarowska // W:  Już się nie boję : bajki terapeutyczne dla 

przedszkolaków. – Kraków : CEBP 24.12, 2014  (koszmary nocne) 

61. Zguba Misia Kubisia : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które zgubiły 

ulubioną maskotkę +  zabawy i zadania do bajki terapeutycznej / Agnieszka 

Borowiecka, Gabriela Gąsienica // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 15-19  

(zagubiona rzecz) 

62. Zuzi-Buzi / Maria Molicka // W: Bajki terapeutyczne. Cz. 1. - Poznań : Media 

Rodzina, 1999  (lęk związany z separacją od matki) 

63. Żabi list : bajka ekologiczna / Agnieszka Tomalka-Sadownik // Życie Szkoły. - 

2008, nr 6, s. 33-37  (ekologia) 

 

Bajka logopedyczna 

 

64. Pomarańczowa Lilijka / Dorota Bełtkiewicz // Biblioterapeuta. - 2015, nr 1,    

s. 43-49  (kwiatuszek, który nie potrafił wymówić poprawnie głoski r w dwóch 

różnych językach swoich rodziców) 

65. Purpurowy Dzwoneczek / Dorota Bełtkiewicz // Biblioterapeuta. - 2014, nr 1, 

s. 30-34  (kwiatuszek, który nie potrafił wymówić poprawnie głoski r) 


