
 

BAJKOTERAPIA LECZY DUSZĘ I POMAGA  
W WYCHOWANIU DZIECI 

 
 
 

Wielu pedagogów i psychologów zaleca czytanie dzieciom. Czytanie jest dzisiaj 
ważniejsze niż było kiedykolwiek.  

Dzieci często nie potrafią mówić o swoich potrzebach i lękach. Nie rozumieją swoich 
uczuć i reakcji, a więc nie mogą prosić o pomoc w ich wyjaśnianiu. To my , dorośli, rodzice,  
nauczyciele, obserwując dziecko, bawiąc się z nim, ucząc je, czy rozmawiając z nim, możemy 
dowiedzieć się, co budzi jego przerażenie i  niepewność. 

Żyjemy w cywilizacji telewizyjnej i internetowej. Badania naukowe wykazują 
szkodliwość nadmiernego oglądania telewizji i siedzenia wielogodzinnego przy komputerze.  

Telewizja nie rozwija u dzieci myślenia i skraca ich przedział uwagi, wiele programów 
wywołuje lęki i niepokój oraz znieczula na przemoc.  

Gry komputerowe (nieodpowiednio dobrane przez rodziców) w dużej mierze 
wywołują agresję, a także problemy z  koncentracją uwagi. 

 Aby dziecko nauczyło się w mądry i umiarkowany sposób korzystać z telewizji i 
komputera musi już w najmłodszym wieku otrzymać alternatywę w postaci innej, atrakcyjnej 
formy spędzania czasu – chociażby czytania.  

Czytajmy dzieciom zwykłe bajki, ale też możemy sięgnąć po bajki terapeutyczne.  
Ciekawą odmianą biblioterapii jest bajkoterapia, czyli terapia przez opowieści, zwane 

również bajkami - pomagajkami. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone 
historie można dziecku pomóc w wielu trudnych bądź wątpliwych dla niego sytuacjach.  

Magia zwykłych bajek leczy. Pomaga nawiązywać właściwe relacje między rodzicem, 
a dzieckiem. Opowiadanie dziecku baśni swoimi słowami to też sztuka terapeutyczna. 

 Chcę dzisiaj polecić Państwu bajki terapeutyczne, które leczą i pomagają w 
niektórych sytuacjach życiowych. Takich jak np.: adopcja, rozwód rodziców, dbanie o higienę 
osobistą, sprzątanie swojego pokoju, nadpobudliwość ruchowa, koncentrację uwagi, strach 
przed bólem, czy inne.  

Bajki te, poprzez przedstawienie sytuacji stresujących i rozwiązywanie ich, dają 
dziecku wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. 

 
 
 
 



Propozycje bajek psychoedukacyjnych 
 

„Jacuś bałaganiarz” Urszula Camborini 
„Królestwo zabawek” Joanna Skiera-Thomas  ( problem: niechęć do sprzątania) 

 
„Kolorowe kredki i pajacyk Milu ś” Cecylia Ciołek 
„Bajka o kłuj ących butach” (problem: niechęć do przedszkola) 

 
„Bajka o dalmatyńczyku” Liliana Dorodzała-Kowalewska  
„Najpi ękniejszy uśmiech” Anna Kleiber (problem: niechęć do przestrzegania zasad 
higieny osobistej) 
 
„Jak Bari polubił Szarusia” Natalia Flaum (problem:  rywalizacja między rodzeństwem) 
 
„Bal motyli” Renata Go ść (problem: odrzucenie przez grupę z powodu inności) 
 
„Kłamstwo ma krótkie nogi” Ferdinando Albertazzi, Sara Benecino 
 
„Co jest potrzebne do szczęścia?” Maria Gryczkowska (problem: awersja do niektórych 
potraw) 
 
„Zaczarowane literki” Edyta Mo żdżanowska (problem: szkolne niepowodzenia) 
 
„ Telewiewiórka” Anna Pietruszka (problem: uzależnienie od TV) 
 
„O samolubnym Rechotu” Halina Radoła (problem: egoizm u dzieci) 
 
„Bajka o dziewczynce, niegrzecznym braciszku i wiklinowym koszu” Wioletta 
Trawi ńska ( problem: nadmierne przywiązanie dziecka do rodziców) 
 
„Siostra Zenka” Beata Waleńska (problem: brak akceptacji nowego członka rodziny) 
 
„Tuptu ś na wielkiej wyprawie” Kinga Wojciechowska (problem: oddalanie się bez 
opieki dorosłych) 
 
Bajki terapeutyczne – Maria Molicka 
 
„Kurek i Kwaczu ś”- (problem: jak wyja śnić co to jest adopcja?) 
 
„Rycerz i jego giermek” – (problem: strach przed bólem, wizyta u stomatologa) 
 
„Domek na drzewie” 
 
„Duch krecik” 
 
„Piłeczka” – (problem: nadpobudliwość ruchowa) 
 
„O laleczce, która była klaunem”  
 
„Karolina w krainie ba śni” 



 
„Zwa śnione pory roku”- (problem: rozwód rodziców) 
 
„Wilczek i jego przyjaciel króliczek” 
 
„Kamień i kłódka” 
 
„O odważnej dziewczynce i złym czarowniku” 
 
 
To tylko niektóre bajki , które polecam Rodzicom. O innych przeczytacie Państwo w 
roku następnym. Moja prośba i jednoczenie uwaga do Wszystkich (rodziców, 
nauczycieli, opiekunów) zanim zechcecie przeczytać bajkę terapeutyczną swojemu 
dziecku zapoznajcie się z tą bajką najpierw sami. Być może ona nie dotyczy Waszego 
dziecka.  
 
 Pozdrawiam i życzę  wielu sukcesów  wychowawczych, także z pomocą bajek 
terapeutycznych. 
      
 

     Katarzyna Figas 
Nauczyciel - terapeuta w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie 

 
 
Wyżej wymienione pozycje książkowe i inne bajki terapeutyczne można wypożyczyć w 
Oddziale Dziecięcym w Bibliotece Publicznej w Gryfinie. 

 
 
 
 


