
Moc czytania bajek. 

Bajkoterapia jest metodą, która korzystnie wpływa na dzieci i młodszą 
młodzież szkolną oraz pomaga rozwiązywać ich życiowe problemy. 

To naturalna odpowiedź na nurtujące 
pytania i potrzeby młodych osób . 
Dzięki mocy słów oraz historii zawartych w 
bajkach możemy:
 -wywoływać pewne emocje
-eliminować niepożądane zachowania
-zapewniać wsparcie. 

Magiczny świat przedstawiony w bajce daje 
radość, wywołuje empatię, może być 
również lekarstwem na traumatyczne 
przeżycia.
W opowiadaniach tych świat jest widziany z dziecięcej perspektywy. 

 Cechą bajek terapeutycznych jest to, że bohater znajduje się w trudnej 
sytuacji i przeżywa stany lękowe. Wprowadzone do bajki postaci pomagają 
bohaterowi znaleźć sposoby przezwyciężenia trudnych chwil życia.

 Bajkoterapia służy utrwalaniu pozytywnych wzorców i 
wartości takich jak: 



● przyjaźń
● tolerancja 
●  uczciwość itp

 Takie treści są obecne także w niektórych serialach animowanych. 
Przykładem bajek, które spełniają zarówno funkcję edukacyjną jak i 
rozrywkową, są klasyczne polskie produkcje, np:

● Miś Uszatek uczy tolerancji i zasad dobrego wychowania. Pokazuje, że 
w życiu ważna jest przyjaźń i uczciwość.

●  Pingwin Pik-Pok zaraża natomiast ciekawością świata i pobudza 
wyobraźnię.

● Wróbelek Ćwirek pokazujący fascynujący świat przyjaźni. 
● "Zaczarowany ołówek” świetna bajka opowiadająca historię chłopca, 

który dostał od krasnoludka ołówek materializujący każdy wykonany 
nim rysunek. 



Rodzicu! 
● głośne czytanie rozwija język, pamięć i wyobraźnię;
● głośne czytanie buduje mocną więź pomiędzy dorosłym a dzieckiem ;
● głośne czytanie gwarantuje prawidłowy rozwój emocjonalny;
● głośne czytanie uczy wartości moralnych i pomaga w wychowaniu;
● głośne czytanie zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera;
● głośne czytanie rozwija myślenie, wyobraźnię. 

Stwórzcie zasady wspólnego czytania, np:

● czytajcie codziennie, najlepiej przed snem, co najmniej 20 min,
● wybieraj książki ciekawe dla dziecka i wartościowe,
● czytanie powinno być magiczną porą wspólnego dokonywania odkryć, 

przeżywania tajemnic i wzruszeń, porą, której dziecko nie może się 
doczekać,

● jeśli dziecko chce, wielokrotnie czytaj mu tę samą książkę,
● pozwalaj na pytania, powrót do poprzedniej strony, rozmowy 

zainspirowanej tekstem - ta część głośnego czytania rozwija intelekt i 
wrażliwość dziecka.

Rodzicu, czytaj dzieciom bajki!



"Czytanie wypełnia wszystkie przestrzenie rozwoju 
dziecka". 

„Czytanie dzieciom i ograniczenie korzystania z mediów 
elektronicznych to najlepsza inwestycja w ich przyszłość.”  

Jim Trelease

Sylwia Kania 


