
Bajkoterapia 
Dzieci uwielbiają bajki, ale mogą one pełnić również funkcję terapeutyczną. 
Bajkoterapia lub terapia przez bajkę zyskuje coraz bardziej na popularności 
poprzez swoją prostotę oraz szybkość w osiąganiu zamierzonych efektów pracy.  
Maria Molicka wyróżnia 3 rodzaje bajek terapeutycznych: 
- psychoedukacyjne -  służą redukowaniu lęków poprzez zmianę sposobu 
myślenia, główny bohater ma podobny problem co dziecko, poprzez jego 
doświadczenia i przygody, dziecko uczy się nowych wzorców zachowań, innego 
sposobu reagowania  oraz tego, jak poradzić sobie z problemem.   
- psychoterapeutyczne -  ich zadaniem jest redukowanie leków związanych  
z potrzebami emocjonalnymi dziecka, każdy czasem odczuwa brak akceptacji, 
bezpieczeństwa, niskie poczucie własnej wartości, bajki te przygotowują 
dziecko do przeżycia tych trudnych dla niego sytuacji. Bohaterzy tych bajek są 
zawsze atrakcyjni dla dziecka i odnoszą sukcesy. 
-relaksacyjne- służą odprężeniu, relaksacji, zregenerowaniu sił, ponad to 
wspierają dziecko w rozwoju pozytywnego myślenia o sobie i innych. 
 
Bajkoterapia to proces, nie każda z bajek staje się przełomem w życiu dziecka, 
ale każda zostaje zapamiętana i może się zdarzyć, że pozwoli ona w sposób 
bezpieczny pozbyć się lęków, smutku czy przyczynić się do rozwiązania sytuacji 
kryzysowej z jaką boryka się dziecko. 
 
Fabuła bajek dotyczy różnych sytuacji wzbudzających lęk, głównymi bohaterami 
są zwierzęta, dzieci, zabawki czy postaci fantastyczne. Bajkowy bohater uczy się 
różnych sposobów przezwyciężania i radzenia sobie z lękiem, trudnościami 
jakie napotkał. Jego doświadczenia są bliskie dziecku i zrozumiałe dla niego. 
 
Adresatami bajkoterapii są uczniowie klas 0. 
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszam serdecznie do uczestnictwa 
w zajęciach z „Bajkoterapii” we wtorek na 9 godzinie lekcyjnej. 
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To najprościej terapia przez bajkę - czytając określone bajki można 
dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach 
emocjonalnych: lęku przed nieznanym, nowymi osobami, 
wystąpieniami, nieśmiałością, trudnościami w nawiązywaniu nowych 
kontaktów, wchodzeniu w nową grupę itp. Bajkoterapia to także 
doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane 
albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć. Jest ważnym 
sposobem wspierania we wczesnych okresach rozwoju dziecka. 
Wzbogaca wiedzę dziecka o sobie i świecie. Terapia poprzez bajki 
ma na celu redukcję napięcia i odbudowanie pozytywnego obrazu 
siebie i świata.  

Serdecznie zapraszam 
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