
Opowieści, baśnie, bajki - słówko o ich 

terapeutycznej mocy. 

Opowieści, baśnie, bajki, w formie ustnych czy też spisanych przekazów – 
towarzyszą człowiekowi już od zarania dziejów. Słuchali ich nasi rodzice, 
dziadkowie i ich rodzice, słuchaliśmy ich my i słuchają nasze dzieci. Do tego, że 
warto czytać dzieciom nikogo już chyba nie trzeba przekonywać – coraz więcej 
mówi się o rozlicznych korzyściach płynących ze wspólnej lektury na poziomie 
treści, rozwoju, ale też relacji. 

Opowiadania zawsze były skutecznym sposobem komunikacji z dzieckiem, 
przekazywane z pokolenia na pokolenie mają swoje odpowiedniki w wielu różnych 
kulturach. Bruno Battelheim w swojej książce „Cudowne i pożyteczne. O znaczeniu 
baśni” wskazuje, że bajki odgrywają bardzo ważną role w życiu dzieci, ponieważ 
pomagają im radzić sobie z napotykanymi niepokojami, konfliktami. Dobrze znany 
nam „Kopciuszek” dotyka zagadnień związanych z rywalizacją między 
rodzeństwem, „Jaś i Małgosia” koncentrują się na lęku przed porzuceniem, „Tomcio 
Paluch” opowiada o odczuwanym przerażeniu, bezradności dziecka w świecie, 
gdzie wszystko jest przytłaczająco duże, a „Brzydkie kaczątko” o odrzuceniu  
z powodu inności, „Szewczyk Dratewka” o odwadze. Bajki omawiają tematy dobra  
i zła, odwagi i tchórzostwa, dobroci i okrucieństwa, altruizmu i skąpstwa, 
wytrwałości i rezygnacji. Pokazują i uczą dziecko, że świat jest miejscem 
skomplikowanym. Dzieją się w nim rzeczy, które są często niesprawiedliwe  
i nieusprawiedliwione, a bariery uniemożliwiające osiągniecie szczęścia zdają się 
czasem nie do pokonania. Ponadto uczą, że lęk, żal, rozpacz są na równi częścią tego 
świata z zaufaniem, radością i optymizmem. Przede wszystkim uczą jednak tego, że 
gdy człowiek się nie poddaje, nawet, gdy sytuacja jawi się beznadziejną, nadal 
trzyma się swoich norm moralnych, nie ulega pokusie czającej się za rogiem,  
w końcu zwycięża. Dzieci słuchając tych komunikatów na nieświadomym poziomie 
słyszą je jak echo w realnym życiu. Potrafią wykorzystać je do pokonania własnych 
lęków, uczuć, z którymi muszą sobie radzić w podobnych sytuacjach. Otrzymują 
przekaz pełen nadziei, a jest on niezmiernie ważny, gdyż dziecko, które nie ma 
nadziei, rezygnuje z walki i nie osiąga szczęścia. 

Bajki rozwijają wyobraźnię dziecka, poprawiają jego koncentrację, uczą 
wartości moralnych i pomagają w wychowaniu. Czytanie ich umożliwia dziecku 
obserwację świata, budowanie pozytywnego podejścia do innych ludzi, pogłębianie  
i zdobywanie nowej wiedzy na bardzo różne tematy. A to przecież zaledwie 
początek długiej listy zalet czytania dzieciom! Czytanie bajek to doskonały pomysł 
na spędzanie wolnego czasu w sposób nie tylko przyjemny, ale także pożyteczny.  

Nie wszyscy bowiem wiedzą, że bajki mogą posłużyć do czegoś jeszcze … 
stanowią doskonałe narzędzie do pracy z emocjami dziecka. Za ich pomocą maluch 
uczy się rozpoznawać, nazywać oraz wyrażać swoje uczucia – a to najcenniejsza 
umiejętność, jaką możemy podarować swojemu dziecku. Ogromną zaletą 
wykorzystywania bajek do rozmowy z dzieckiem o emocjach, jest to, że żadna 



wyspecjalizowana wiedza, czy umiejętności nie są tu konieczne. Opowieści 
poruszają różne, ważne dla dzieci zagadnienia, ich treść przenika stopniowo  
do świadomości dziecka i zaczyna na nie oddziaływać. Maluch może identyfikować 
się z wybranymi postaciami i wchodzić w ich role. Może zacząć wyobrażać sobie, jak 
czują się bohaterowie oraz co mogą zrobić w danej sytuacji. W ten sposób dziecko 
odnajduje w bajkach problemy ze swojego życia i uczy się, jak można je 
rozwiązywać. 

Jednocześnie przestrzeń bajki, to przestrzeń bezpieczna, gdyż nie dotyczy 
dziecka w sposób bezpośredni. Rozmowa o emocjach dziecka za pośrednictwem 
przeżyć fikcyjnych bohaterów, a nie jego własnych, jest o wiele łatwiejsza  
do przeprowadzenia i nie naraża go na dodatkowy stres. Ten szczególny rodzaj 
bajek nazywamy bajkami terapeutycznymi. 

O tym jak przy pomocy bajki rozmawiać z dzieckiem o emocjach więcej pisze 
Zuzanna Więckowska w artykule „Z bajką w świat emocji”. 

Bajki terapeutyczne zostały stworzone specjalnie z myślą o pomocy 
w rozumieniu i radzeniu sobie z własnymi emocjami, które jak często burzliwie 
bywają widoczne w zachowaniu dziecka. Taka bajka pomaga rozpoznawać 
i nazywać stany emocjonalne, które towarzyszą dziecku. Opisuje, co się dzieje w ciele 
i myślach podczas doświadczania trudnych emocji np. złości, strachu czy stanów 
lękowych. Bardzo ważnym jest, że zawsze pojawia się w niej tzw. Ekspert – postać 
(zwierzę, osoba, postać fantastyczna), która akceptuje, co dzieje się z bohaterem, 
pokazując, że każdy z nas doświadcza różnych emocji i jest to jak najbardziej 
normalne i pożądane, a czytelnik lub słuchacz może się z nim identyfikować. Mimo, 
iż w bajkach terapeutycznych pojawiają się magiczne stworzenia i czary "nie z tego 
świata", sposoby radzenia sobie z emocjami są jak najbardziej realne. 

Bajka terapeutyczna jest prostą i bardzo skuteczną metodą wspierania 
rozwoju emocjonalnego dzieci od 3 do około 10 roku życia.  

Dla młodszych dzieci i ich rodziców cudownym przewodnikiem będzie 
kolekcja wydawnictwa Hachette „Świat 
Emocji”, gdzie w towarzystwie Martyny, 
Leosia, ich rodziców, rodziny i przyjaciół 
dzieci poznają ogromną, bo 60-
elementową paletę uczuć i emocji. 
Rodzice dostaną dodatkowo przewodnik 
w formie karty edukacyjnej i komentarza 
psychologa, by wspólnie z dziećmi 
zgłębiać ten cudowny, różnorodny świat. 



 

Starszym i może bardziej zagubionym czytelnikom warto polecić serię książek 
o emocjach Wojciecha Kołyszko i Jovanki Tomaszewskiej („Złość i smok Lubomił”, 
„Strach i Pogromca potworów”, „Smutek i zaklęte miasto”, „Wstyd i latający 
śpiwór”, „Radość i wyspa Hop-Siup”, „Zazdrość i wyścigi żółwi”). Autorzy  
z wykorzystaniem fantazyjnego świata oraz dwójki dziecięcych bohaterów pokazują 
co by było gdybyśmy pozbyli się złości, strachu, smutku, wstydu, zazdrości i radości, 
wbrew temu co czasem o nich myślimy… katastrofa. Te pozycje pozwalają młodemu 
czytelnikowi dogłębnie poznać swoje uczucia, zrozumieć i docenić je. Historiom 
towarzyszą instrukcje obsługi poszczególnych emocji, serie ćwiczeń pozwalających je 
oswoić. Dorośli znajdą tu pomysłowe scenariusze rozwijające wyobraźnię, 
kreatywność, inspirujące dzieci do samodzielnego myślenia. I oczywiście inspirację 
do radzenia sobie, z często trudnymi emocjami w codziennym życiu. 

 

W księgarniach, internecie można już znaleźć liczne pozycje bajkowe, które 
przedstawiają różnorakie sytuacje – trudne i emocjonalnie wymagające dla dziecka, 
m.in. śmierć najbliższych, pójście po raz pierwszy do przedszkola, wizyta u lekarza, 
rozwód rodziców czy strach przed ciemnością. Rodzice i wychowawcy często nie 
wiedzą jak rozmawiać z dziećmi o trudnych sprawach, problem najczęściej wynika 
z niedostosowania treści do wieku i poziomu rozwoju małego człowieka. W takich 
sytuacjach bardzo pomocne okazują się bajki terapeutyczne, nie bez powodu zwane 

bajkami-pomagajkami. Dzięki takim 
opowiadaniom, możemy zacząć rozmowę 
dotyczącą trudnej sytuacji w bezpieczny dla 
dziecka sposób. Warto pamiętać, aby podczas 
czytania być uważnym na reakcje dziecka, kiedy 
okazuje się, że maluch nie chce słuchać danej bajki, 
nie należy go do tego zmuszać, ale wrócić do 
tematu  
za jakiś czas.  

Na rynku wydawniczym istnieje szereg serii 
wydawniczych, które posiadają biblioterapeutyczne treści. Agnieszka Lewandowska 
- pasjonatka książek, które uszczęśliwiają i dają dużo energii, z zawodu bibliotekarka 
i biblioterapeuta, a także autorką bloga Happy Books sprawdziła i poleca serie: 



„Mądra mysz”, „Tupcio Chrupico”, „Wielkie problemy małych ludzi”, „Bezpieczne 
dziecko”. Przy doborze odpowiedniej bajki warto uwzględnić też, kto jest ulubionym 
bohaterem literackim dziecka. Jeśli jest to np. Kubuś Puchatek, można sięgnąć po 
serię książek „Lekcje ze stumilowego lasu”, gdzie poruszane są tematy z zakresu 
wiary w siebie, savoir-vivre czy emocji.  Bardzo lubianym bohaterem jest też Kicia 

Kocia. Dzięki niej dzieci uczą się dzielenia się z innymi, współdziałania w grupie 
(„Kicia Kocia w przedszkolu”) czy oswajania lęku przed pojawieniem się 
rodzeństwa („Kicia Kocia ma braciszka”). Bajkoterapia to także trudne tematy 
między innymi związane z odchodzeniem  
i śmiercią. Tu doskonale sprawdzi się książka Ulfa Nillsona i Anny-ClaryTidholm 
„Żegnaj panie Muffinie”. Kolejnym przykładem książki poruszającej trudny temat 
jest pozycja Elizy Piotrowskiej „Żółte kółka: mam na imię Inna” –  o dziewczynce  
z zespołem Downa. Z taką literacko-terapeutyczną nawigacją, mamy szansę na 
przezwyciężenie wraz z bohaterami bajek większości problemów naszych dzieci i 
małych podopiecznych. Bogatym źródłem bajek dla dziatek w różnymi bolączkami 
jest strona Pawła Księżyka Bajki Zasypianki: https://bajki-zasypianki.pl/bajki-
pomagajki/  Autor, wiedziony często własnymi rodzicielskimi potrzebami, 
zainteresowaniem psychologią i psychoterapią oraz sympatią do bajek właśnie (jak 
sam pisze) tworzy je i publikuje na swojej stronie, a także zachęca do tego innych. 
Można znaleźć tam bajki-pomagajki dotyczące wielu niełatwych sytuacji, z którymi 
borykają się dzieci i ich rodzice, a ideą tych utworów jest właśnie pomoc i wsparcie 
w takich chwilach. 
 

Seria trzech książek Barbary Stańczuk – psychologa PPP „Bajki terapeutyczne 
… na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro” to zestaw bajek, gdzie bohaterami są 
zwierzęta, a czytelnik może się z nimi utożsamiać. Ich celem jest pomoc 
najmłodszym w uporaniu się z przeróżnymi sytuacjami, które napotykają w życiu 
(rodzice pracujący za granicą i tęsknota za nimi, czy narodzenie rodzeństwa, 
zmaganie się z brakiem akceptacji, a także stosowanie magicznych słów „proszę, 
dziękuję, przepraszam”). „Bajki pomagajki … Bajki uśmiechajki … na dobry dzień  
i jeszcze lepsze jutro”, to jak sama autorka pisze w podtytule, poradniki 
pozytywnego myślenia, działania i odczuwania. Bajki pomagajki dają wsparcie 
dzieciom w rozwiązywaniu kolejnych codziennych problemów, jak choćby 
(nie)szczęśliwa miłość, skłonność do kłamstw, radzenie sobie ze sztuką 
przegrywania, czy nadmierna grzeczność. Bohaterowie radzą sobie z tymi 
problemami stając się mądrzejsi, silniejsi i bogatsi w nowe doświadczenia. W Bajkach 
uśmiechajkach czytelnik otrzyma wsparcie w odróżnianiu dobra od zła, a także 
może dowiedzieć się, że „lepsze jutro” można sobie zapewnić dzięki pozytywnemu 
myśleniu i podejmowaniu różnorodnych działań przybliżających go do rozwiązania 
różnych problemów. 

Przedstawione na stronie artystamowy.pl Centrum Terapii i Rozwoju 
propozycje wykorzystania bajkoterapii (artykuł: „Bajkoterapia jako metoda 
wzmacniania w dziecku poczucia własnej wartości oraz akceptacji samego siebie”) 
we wspieraniu poczucia własnej wartości i akceptacji u dzieci poprzez: 

 poszukiwanie swoich mocnych stron - Bajka o pszczółce M. Molicka,  
w Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii - to propozycja, która 
pomoże wesprzeć dziecko przeżywające porażki i często się poddające, gdy coś 

https://bajki-zasypianki.pl/bajki-pomagajki/
https://bajki-zasypianki.pl/bajki-pomagajki/


mu nie wychodzi. Wzmocni je w  poszukiwaniach i próbowaniu nowych rzeczy, 
aby odnaleźć swój wyjątkowy talent. Oddziaływanie bajki można wzmocnić 
ćwiczeniami wspierającymi u dziecka odnajdywanie własnych mocnych stron, 
umiejętności i talentów. 

 postrzeganie inności, jako wyjątkowości – „Przygody Fenka. Kłopoty ze 
słowami” autorstwa Magdaleny Grucy, to utwór, który wesprze dziecko w 
akceptacji samego siebie w sytuacji, kiedy widocznie różni się ono do pozostałych 
rówieśników przez swój wygląd czy przypadłość i pokaże, że wielu z nas jest w 
czymś „inne” od pozostałych. Bajka, odwrażliwiająca dzieci na problem jąkania, 
którą również można wykorzystać to Kto – kto – kto robi hu – hu – hu? P. 
Schneider. Pozycja szczególnie zalecana jest w procesie odczulania dziecka na 
problem jąkania, ale także doskonała dla grupy rówieśniczej, aby wprowadzić 
dzieci w temat i nauczyć prawidłowych zachowań i reakcji na niepłynne 
mówienie kolegi. Propozycją o podobnej tematyce, dotyczącej odmienności czy 
kompleksów, jakich mogą doświadczać dzieci i młodzież, jest publikacja 
„Truskawkowe piegi” autorstwa Julianne Moore. Bajka ta, podobnie jak 
„Przygody Fenka”, będzie idealna dla dzieci, które nie akceptują samych  siebie z 
powodu swoich niedoskonałości lub cech, którymi różnią się od rówieśników. 
Dzięki identyfikowaniu się z bohaterką opowiadania będą mogły „odwrażliwić” 
się na swój kłopot i przestać bardzo się nim przejmować, a to, co do tej pory 
uznawały za problem może stać się ich wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju 
znakiem rozpoznawczym.  

 oswajanie nowego – „Historia z linijką” pochodząca ze zbioru „Historie 
zamiecione pod dywan” Agnieszki Zimnowodzkiej. Jest doskonała  
do wprowadzenia w grupie, w której pojawia się nowa osoba nieznana dzieciom 
lub w której występuje problem dokuczaniem jakiemuś dziecku. Zachęca do 
poznania każdej nowej osoby, zanim zaczniemy ją oceniać. Bajka może 
 przyczynić się do większej otwartości na akceptację innych dzieci, szczególnie 
tych różniących się od nich samych. A dzieciom nieśmiałym i odrzuconym przez 
grupę daje szansę na nowy w niej początek, szansę na poznanie dziecka od tej 
właściwej strony, co może wesprzeć jego poczucie własnej wartości.  

 zamianę słabości w odwagę - książeczka o wilczku Leonie („Wilczek Leon, 
odwaga i uważność” A. Pawłowska), opowiada o zmaganiu się ze strachem i 
rodzeniu się odwagi, ale także o przezwyciężaniu swoich słabości i pokazaniu, że 
każdy z nas się czegoś boi, co nie znaczy, że jest gorszy od innych, czy jest 
tchórzem, ale, że jest to naturalne, akceptowane i tolerowane. Każdy może mieć 
swój mały strach, ważne żeby nabierać odwagi, akceptował siebie ze swoimi 
małymi niedoskonałościami i starał się sobie z nimi radzić.  

to cenne źródło bajek wspierających kształtowanie się pozytywnej samooceny i nie 
tylko. 

Również aktualna sytuacja związana z koronawirusem doczekała się wielu 
bajkowych przedstawień, także w wersjach animowanych. Taka trudna, niepokojąca 
sytuacja wywołuje niepokój, stres i szereg innych trudnych emocji nie tylko  
w dorosłych, ale również w dzieciach. A te często znacznie mniej rozumieją z tego co 
się dzieje i mogą mieć trudność z przystosowaniem do zmieniającej się 
rzeczywistości. Tutaj bajka może również być wielką pomocą.  



Zamieszczone na stronie mutyzm.pl artykuły i bajki Beaty Bartczak  

„Jak Wirus Koronek krainę człowieka chciał zdobyć” 
https://mutyzm.pl/Bajka_terapeutyczna_O_tym_jak_Wirus_Koronek_krain%C4%9
9_cz%C5%82owieka_chcia%C5%82_zdoby%C4%87   
oraz „Rodzinna kwarantanna Nowaków” 
https://mutyzm.pl/Opowiadanie_psychoedukacyjne_Rodzinna_kwarantanna_Now
ak%C3%B3w  
mogą być cennym wsparciem dla rodziców i dzieci w radzeniu sobie z aktualną 
sytuacją, wesprzeć w wyjaśnieniu jej dzieciom, obniżyć napięcie i niepokój. 

Więcej cennych materiałów na ten temat, bajek, filmików, książeczek znajdziemy 

również tu:  

https://dorotabrodka.pl/wp-content/uploads/2020/04/dlaczego-kwarantanna-ma-dziury-

w-czasie-2.pdf  

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-

3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_1325b26f2d954d108cbc769afedcadd3.pdf  

a także w artykule:  

„Bajki do czytania lub oglądania, które pomogą rozmawiać z dzieckiem  

o koronawirusie i kwarantannie” Anny Perlińskiej-Supeł na portalu miastodzieci.pl 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/bajki-piosenki-wiersze-ktore-pomoga-rozmawiac-z-

dzieckiem-o-koronawirusie-i-kwarantannie/  

 

Czytając najmłodszym bajki terapeutyczne możemy wpływać u nich  

na obniżenie lęku, dowartościowanie, budowanie pozytywnych relacji z innymi. 

Przekazywanie wiedzy o sytuacji wywołującej różne nieprzyjemne emocje 

i wskazanie społecznie akceptowalnych sposobów radzenia sobie z nią. Takie 

działanie może stać się metodą wspierającą działania terapeutycznym.  

Do bajek terapeutycznych warto sięgać także na co dzień. W ten sposób 
możemy nauczyć dziecko rozpoznawania i nazywania emocji, które przeżywa. 
W codziennych sytuacjach, spojrzenie z perspektywy dziecka na sytuacje,  
z którymi się boryka, może być niezwykle cenne i przydatne. Koniecznie  
należy pamiętać jednocześnie, że najważniejszym i nieocenionym elementem 
bajkoterapii jest czas, który spędzamy wspólnie z dzieckiem.  
 

Opracowała: Magdalena Pękalak-Pawłowicz 

Literatura: 

 „Bajkoterapia jako skuteczna metoda wspomagająca rozwój dziecka.” Sufa B, Janas M. 
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 Z bajką w świat emocji Zuzanna Więckowska https://fdds.pl/baza_wiedzy/bajka-swiat-

emocji/ 

 Bajkoterapia to nie bajka Aleksandra Dopierała https://www.swps.pl/strefa-

psyche/blog/relacje/2189-bajkoterapia-to-nie-bajka 

 Doris Brett „Bajki, które leczą, cz. II”GWP 

 https://bajki-zasypianki.pl/bajki-pomagajki/ 

 Bajkoterapia jako metoda wzmacniania w dziecku poczucia własnej wartości oraz 

akceptacji samego siebie https://artystamowy.pl/bajkoterapia-jako-metoda-

wzmacniania-w-dziecku-poczucia-wlasnej-wartosci-oraz-akceptacji-samego-siebie/ 

 Bajki do czytania lub oglądania, które pomogą rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie  

i kwarantannie” Anny Perlińskiej-Supeł https://miastodzieci.pl/czytelnia/bajki-

piosenki-wiersze-ktore-pomoga-rozmawiac-z-dzieckiem-o-koronawirusie-i-

kwarantannie/ 

 „Jak Wirus Koronek krainę człowieka chciał zdobyć”, „Rodzinna kwarantanna 

Nowaków” Beata Bartczak mutyzm.pl  
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