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Czym jest bajkoterapia? 

 

Bajkoterapia stanowi odłam biblioterapii i polega na wykorzystaniu bajek, baśni w celach 

terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Dzięki tej formie zajęć dziecko poznaje 

kulturę, obyczaje, historię, uczy się rozumieć świat, w którym żyje, a także rozwija wyobraźnię i 

pogłębia swoje zainteresowania. Bajkoterapia może być również stosowana w celach 

terapeutycznych, ponieważ wyzwala różnego rodzaju emocje, pozwala odreagować napięcia oraz 

zaspokajać podstawowe potrzeby. Pozwala spojrzeć na problem z innej strony. Docelową grupą dla 

tej metody są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bajkoterapię stosuje się w 

psychoterapii, terapii pedagogicznej i arteterapii. Bajkoterapia jest wykorzystywana w pracy z 

dziećmi wymagającymi wsparcia ze strony osób trzecich. Realizuje się ją poprzez czytanie 

dzieciom, bądź ich samodzielną lekturę właściwej dla danego problemu opowieści terapeutycznej.  

  

 Źródeł bajkoterapii można doszukiwać się w teoriach Bruno Bettelheima. Dokonując 

analizy psychologicznej licznych baśni wysunął on teorie mówiące, że jeśli opowieść ma 

zainteresować dziecko, musi obudzić w nim ciekawość i uruchomić jego wyobraźnię. Bajki w 

klasycznym pojęciu, to krótkie opowiadania, często wierszowane, w których bohaterami są 

zwierzęta, ludzie czasami rośliny lub przedmioty i zawierają swoisty morał, pouczenie, 

wypowiedziany wprost albo dobitnie zasugerowany. Bajki kreują umiejętność odróżniania dobra od 

zła, pozwalają na zrozumienie sytuacji i problemów pojawiających się w życiu, z którymi dotąd 

dzieci nie miały styczności. Oddziałują na psychikę poprzez identyfikację z pozytywnym 

bohaterem, pozwalają rozpoznać wewnętrzne potrzeby dziecka, wspierają rozwój osobowości. 

 Za pomysłodawczynię metody bajkoterapii uważa się australijkę Doris Brett (psychologa 

klinicznego), która w 1988 roku opublikowała zbiór bajek zatytułowany „Opowiadania (dla) Ani. 

Szczególny rodzaj opowiadania”. Bohaterką historyjek jest Ania. Mała dziewczynka przeżywająca 

różne sytuacje sprzyjające powstawaniu wszelkiego rodzaju lęków. Każda historia ma pomyślne 

zakończenie i ma pomóc w niwelowaniu dziecięcych strachów.  

 

Wpływ bajek na dziecko. 

 

Bajkoterapia pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. 



Wykorzystuje się odpowiednio dobrany tekst. Dzięki temu w psychice dziecka pojawia się 

pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także 

przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne 

wzorce postępowania. Sprawiają, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją, 

przestają czuć się samotnie. 

Opowieść pełni różnorakie funkcje. Treści w niej zawarte pozwalają na zdobycie nowych 

umiejętności, umożliwiają zrozumienie różnych sytuacji i podpowiadają jak sobie z nimi radzić. 

Zarówno dobrze kończąca się opowieść, jak i pozytywny bohater, z którym dziecko może się 

identyfikować, dają mu wiarę we własne umiejętności. Sytuacja, która w oczach dziecka była 

wcześniej beznadziejna, teraz może stać się możliwa do rozwiązania dzięki bohaterowi, który daje 

wzór jak nie poddawać się pomimo przeciwności. Dziecko jest w stanie radzić sobie z trudnościami 

takimi jak: poczucie niskiej wartości czy brakiem miłości dzięki poznanym bohaterom. Ich 

doświadczenia i przygody uczą, że nie należy się poddawać. Ważną rolą czytelnictwa jest również 

rola relaksacyjna. Ma ona za zadanie ograniczenie stresu czy napięcia emocjonalnego, budowanie 

dobrego samopoczucia i nastawienie do pozytywnego myślenia. Taką rolę zwykle pełnią treści 

zawierające elementy humorystyczne. Literatura wykorzystywana, jako forma zabawy może też 

mieć na celu chwilowe odsunięcie dziecka od problemów, które go dotyczą, a na które nie ma ono 

wpływu. Budowanie osobistych zasobów dziecka opiera się więc na: 

• pozyskiwaniu nowej wiedzy, 

• poznawaniu nowych sposobów na wyjście z trudnych sytuacji, 

• rekompensowaniu niezaspokojonych potrzeb i braków, 

• budowaniu pozytywnego nastawienia. 

 

Rodzaje bajek terapeutycznych? 

 

Bajka relaksacyjna 

Celem bajki relaksacyjnej jest uspokojenie, wyciszenie dziecka, wprawienie go w stan odprężenia, 

koncentracji oraz regulowanie jego rytmu pracy i zabawy. Akcja takiej bajki rozgrywa się w 

miejscu znanym dziecku, w miejscu, które jest bezpieczne, przyjazne i spokojne. Tuż przed jej 

opowiadaniem, zadaniem czytającego jest wprowadzić dziecko w stan rozluźnienia. Istotnym jest 

by bajka oddziaływała na słuch, wzrok i czucie dziecka. Struktura słuchowa ma wywołać wrażenia 

typu: słyszysz szum morza, szelest liści; wzrokowa: widzisz nadciągające chmury; czuciowa: 

wchodzisz do ciepłego jeziora, kuchni pachnącej pieczonym ciastem. Taka bajka ma być dość 

krótka. Jej opowiadanie powinno trwać od 3 do 7 minut. 



Bajka psychoedukacyjna 

Jej głównym celem jest ujarzmienie negatywnych emocji poprzez reinterpretację, czyli zmianę 

sposobu myślenia o nich. Opowiadania tego typu świetnie sprawdzą się do przygotowana dziecka 

przed ewentualną trudną sytuacją jaką może być: pobyt w szpitalu, zmiana szkoły czy 

przeprowadzka. Ma za zadanie wprowadzać zmiany w zachowaniu dziecka, wskazać mu nowe 

wzory postępowania oraz reagowania emocjonalnego ukazać inne spojrzenie na sytuację lękową. 

Jest to możliwe za sprawą bohatera bajki przeżywającego problem zbliżony do tego, z którym 

boryka się dziecko. Bajki psychoedukacyjne bogate są w metafory. Elementem towarzyszącym 

bajce psychoedukacyjnej jest aktywność plastyczna, która zachęca dziecko do zilustrowania swoich 

emocji. 

Bajka psychoterapeutyczna 

Działa w obrębie już nabytych negatywnych przeżyć, emocji i lęków. Treść ich musi być głęboko 

zakorzeniona w sytuacji w jakiej aktualnie znajduje się dziecko, bądź , w której znalazło się 

niedawno np. rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, zmoczenie nocne. W oparciu o ten typ bajek 

zmierzamy do redukcji: lęku, poczucia wstydu, winy, zażenowania, poniżenia, gniewu czy złości a 

więc uczuć związanych z tymi negatywnymi przeżyciami. Dziecko poznaje i obserwuje uczucia w 

kontekście społecznym by finalnie zobaczyć je u siebie a na koniec uświadomić sobie, że innym też 

zdarza się być w podobnej sytuacji. 

Fabuła bajki psychoterapeutycznej jest rozbudowana, zawiera elementy baśni i bajki 

psychoedukacyjnej uzupełnione o takie mechanizmy wpływające na słuchacza jak: naśladownictwo 

i identyfikacja z sytuacją i bohaterem. 

Schemat budowy bajki terapeutycznej. 

Aby bajka miała działanie terapeutyczne, musi być zbudowana według konkretnego schematu 

1. Tło bajki – wydarzenia muszą się rozgrywać w miejscach znanych dziecku, tak by budzić 

pozytywne uczucia u bohatera i dziecka. 

2. Główny bohater – ulubiona zabawka, małe zwierzątko, z którym dziecko może się 

identyfikować. Radzi on sobie ze wszystkimi trudnościami za pomocą bajkowych postaci, 

przedmiotów, postrzega siebie pozytywnie. Bohater odczuwa lęk, ale w trakcie przeżywania 

przygody nabywa nowe umiejętności radzenia sobie z nim oraz uczy się pozytywnego 

sposobu myślenia o lękotwórczej sytuacji. Obserwując takie zachowanie bohatera, u dziecka 

wzmacnia się poczucie własnej wartości, a także rozwija się umiejętność pozytywnego 

myślenia. Dziecko uczy się radzenia sobie w trudnych sytuacjach: bohater tak zrobił, to ja 



też mogę. 

3. Główny temat / problem – opis problemu oraz tego, co w danej sytuacji odczuwa bohater, 

czego się boi, co w nim wzbudza lęk. Pozwala dziecku zrozumieć, jakie są przyczyny 

odczuwania takich emocji i co dzieje się z głównym bohaterem. 

4. Inni bohaterowie – pomagają zwerbalizować lęk, uczą, jak sobie z nim radzić, często 

przyczyniają się do sukcesu głównego bohatera. Postacie te wzbudzają pozytywne emocje, 

są pełne miłości i serdeczności, stymulują głównego bohatera do mówienia o uczuciach. 

5. Rozwiązanie problemu – ma na celu pokazanie, jak bohater radzi sobie z danym 

problemem, co robi, jak działa, jakie wzorce zachowania prezentuje. Ważne jest powtarzanie 

bodźców lękotwórczych, dzięki czemu zachodzi proces „odwrażliwiania” – czyli oswajania 

się z sytuacjami czy przedmiotami wywołującymi lęk. Również bardzo ważne jest łączenie 

bodźców nieprzyjemnych z przyjemnymi emocjami, co prowadzi do uwolnienia dziecka od 

odczuwania lęku wyobrażeniowego, co z kolei przekłada się na obniżenie lęku w sytuacjach 

realnych. 

6. Szczęśliwe zakończenie – lub takie zakończenie, które pozwoli na obniżenie napięcia oraz 

zaakceptowanie odczuwanych emocji, jak w przypadku bajek o śmierci. 
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