
Bajkoterapia w życiu dziecka. 

 

Wszystkie dzieci lubią słuchać bajek i baśni. Zarówno tych, które my dorośli już 

dobrze znamy ze swojego dzieciństwa, jak i tych, które są wytworem wyobraźni nas 

dorosłych. Bajki niezwykle działają na dziecięca wyobraźnię. Z reguły wszystkie bajki mają 

jakiś morał, przekaz. Interpretowane przez nas dorosłych nasuwają dzieciom jak należy 

postępować, a jakich niebezpieczeństw unikać. Wykorzystując ten fakt, że bajka ma tak 

ogromny wpływ na rozwój naszych najmłodszych, należy bajkę umiejętnie zastosować w 

tych momentach, kiedy dziecko ma trudności z emocjami lub boryka się z jakimiś lękami.  

Taka bajka, która ma „uleczyć” dziecięcą duszę, pomóc w pokonywaniu lęków, 

pomóc w akceptacji oraz radzeniem sobie z emocjami nazywa się bajką terapeutyczną. 

Kluczem działania takiej bajki jest to, że dziecko identyfikuje się z bohaterem i jego 

problemem. Bajka taka pomaga dziecku poznać swoje emocje i lęki, uczy dziecko mówić o 

tym co jest dla dziecka problemem, pomaga uczyć radzenia sobie z emocjami. Dzieci 

utożsamiają się z bohaterem takiej bajki i szukają, a także znajdują rozwiązanie na swoje 

problemy.  

Celem bajkoterapii jest zniwelowanie sytuacji lękotwórczych w życiu dziecka. 

Tematy, jakie poruszane są w bajkach terapeutycznych to np.: rozwód rodziców, pojawienie 

się rodzeństwa, lęk przed ciemnością, lęk przed odrzuceniem, lęk przed bólem, śmierć kogoś 

bliskiego. Poruszane są także tematy, które dotykają traumatycznych doświadczeń z życia 

dziecka jak np. wykorzystywanie seksualne, przemoc w rodzinie. Jednak bajki skonstruowane 

są tak, że takie sytuacje odczytują tylko te dzieci, które kiedykolwiek spotkały się z takim 

zdarzeniem.  

Występują trzy rodzaje bajek terapeutycznych: 

 psychoedukacyjne, 

 psychoterapeutyczna, 

 relaksacyjna. 

Bajka terapeutyczna charakteryzuje się pewnymi cechami, jednak wszystkie bajki 

mają cechy wspólne, a są to: 

 Bohater bajki to osoba, w której dziecko widzi odbicie swoich przeżyć, leków i 

trosk, co jest mu pomocne w obraniu swojej strategii uporania się z jakimś 

problemem. Bohaterem jest zazwyczaj dziecko w podobnym wieku, lecz 

nieposiadające ściśle podobnych cech, jak np. imię czy elementy wyglądu.  



 Wprowadzenie innych postaci, także fantastycznych, których celem jest 

wspieranie głównego bohatera. Postacie takie wprowadzają do bajki 

optymizm, miłość, akceptację i zrozumienie. Tym samym zachęcają głównego 

bohatera do mówienia o swoich lękach i troskach.  

 Tło opowiadania- są to miejsca znane i przyjazne dziecku np.: dom, szkoła, 

przedszkole. 

 Konstrukcja oparta na metaforze sytuacji, w której znajduje się odbiorca bajki.  

 „Odwrażliwianie” czyli oswajanie się  z osobami, sytuacjami, miejscami, które 

wywołują lęk, tak, że po jakimś czasie przestają te reakcje wywoływać.  

 Brak morału, pouczenia. 

 Pozytywne zakończenie – bohater pozbywa się lęku przed sytuacją, która u 

niego taki wywołała i uczy się radzenia sobie z emocjami oraz nabywa 

umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach dla niego dotąd trudnych.  

Niezależnie od rodzaju bajki są one możliwością przeniesienie się dzieci w inny 

świat. Dobierając odpowiednio bajki do danego problemu dziecka można sprawić, że 

dziecko będzie potrafiło poradzić sobie z trudnościami i lękami. Może się także 

odprężyć, jeśli i tego dziecko potrzebuje.  

Już samo czytanie dzieciom przybliża rodzica i dziecko, wzmacnia jego więź z 

najbliższymi. Bajki pełnią funkcje socjalizacyjną, ponieważ naśladując wzorce swoich 

bohaterów dzieci przyswajają pewne cechy wykorzystując i ćwicząc je podczas 

codziennych spotkań z rówieśnikami.  

Przy stosowaniu bajkoterapii pomocne okazać się mogą różnego rodzaju pacynki 

lub teatrzyki, dlatego, że wzmacniać mogą one dziecięcy odbiór. Kolejna techniką, 

którą może wykorzystać nauczyciel lub rodzic to tworzenie samodzielne takich bajek i 

opowieści. Pozwalają one poznać uczucia i najskrytsze marzenia naszych pociech.  

Niezależnie od tego, jaką bajkę chcemy czytać dziecku z pewnością powinniśmy 

to robić. Jeśli widzimy, że nasze dziecko ma jakiś problem, ma jakieś lęki i trudności, 

a może czasem potrzebuje zwyczajnie się odprężyć- sięgnijmy po bajkę.  

W dzisiejszych czasach rodzice coraz rzadziej sięgają po książkę, która bez 

wątpienia zbliża ich do swoich dzieci. Jest to czas na refleksję i rozmowę z dzieckiem. 

Dla tzw. świętego spokoju dzieciom daje się tablety i gry na telefonach komórkowych, 

które niekoniecznie zawsze są związane z pozytywnymi emocjami. Raczej są to gry 

przesycone agresja i przemocą. Codzienne czytanie pozwala dziecku na bliższy 



kontakt z książką, która daje poczucie zaufania i bezpieczeństwa, uwrażliwia na dobro 

i piękno, daje wsparcie, stymuluje rozwój emocjonalny oraz umożliwia poznanie 

rzeczy fantastycznych.  

„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, 

a puste serce wzruszeniem” - Kornel Makuszyński. Opierając się na tym cytacie 

podarujmy zatem naszym dzieciom odrobine słodyczy, napełnijmy ich życie światłem 

i kolorami każdego dnia. 
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