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I.  Wstęp 

Jedną z niewielu metod redukujących lęk u dzieci są, obok zabawy, bajki 

i baśnie. Opowiadania tworzone dla dzieci na użytek terapii nazwano bajkami 

terapeutycznymi. Bajki terapeutyczne są utworami adresowanymi do dzieci, głównie 

w wieku 4-9 lat, w których świat jest widziany z dziecięcej perspektywy, a celem ich 

jest uspokojenie, zredukowanie problemów emocjonalnych i wspieranie we wzroście 

osobistym.  

Wszystkie bajki mają stałe elementy, dotyczące głównego tematu, bohatera, 

wprowadzanych postaci i tła opowiadania. Cechą wszystkich bajek terapeutycznych 

jest to, że bohater znajduje się w trudnej sytuacji i przeżywa lęk, a wprowadzane 

postacie umożliwiają znalezienie sposobu na jego przezwyciężenie. Nabycie nowych 

kompetencji prowadzi do zmiany w przeżywaniu i do zmiany w zachowaniu. 

Głównym bohaterem bajek jest małe zwierzątko lub dziecko czy zabawka, z którym 

czytelnik (słuchacz) miałby się identyfikować. Inne postacie bajkowe dają wsparcie, 

pomagają zracjonalizować problem, znaleźć rozwiązanie, przećwiczyć je, wzmocnić 

po odniesieniu sukcesu, nauczyć się myśleć pozytywnie i uwolnić bohatera od lęku. 

Mały czytelnik poznaje nowe wzory myślenia, odczuwania, umie je zwerbalizować, 

uświadamia je sobie i wiąże ich powstawanie z racjonalną przyczyną, nabywa nowe 

kompetencje. To wszystko sprzyja generalizacji na podobne sytuacje życiowe. To, że 

akcja rozgrywa się w dobrze znanych dziecku miejscach, ma pomóc 

w naśladownictwie i identyfikacji. Poza tym tło opowiadania buduje pozytywne 
nastawienie do życia, a dobre zakończenie sprzyja budowaniu optymizmu.  

Wyróżniamy 3 rodzaje bajek terapeutycznych: 

 relaksacyjne – których głównym celem jest uspokojenie dziecka, zwłaszcza na 

podstawie wizualizacji( powinna być stosowana przez specjalistów), 

 psychoedukacyjne , 

 psychoterapeutyczne, których celem jest redukcja lęku powstałego w wyniku 

negatywnego doświadczenia, czy też na skutek niewłaściwej stymulacji 

wyobraźni oraz niezaspokojonych potrzeb ( powinna być stosowana przez 

specjalistów). 

Bajki psychoedukacyjne 

Bajka psychoedukacyjna to taka, której celem jest wprowadzenie zmian 

w zachowaniu dziecka, czyli rozszerzenie możliwego repertuaru zachowań. Bohater 

bajki ma problem podobny do tego, który przeżywa dziecko; zdobywa ono 

doświadczenie poprzez świat bajkowy, gdzie uczy się, jakie wzory zachowania należy 

zastosować, rozszerza swoją samoświadomość, co sprzyja uczeniu się zachowania 

w sytuacji trudnej. psychoedukacyjne powinny mówić o emocjach, jakie wyzwalają 

konkretne sytuacje w taki sposób, by rozwijały świadomość emocjonalną, czyli 

rozpoznawanie i nazywanie emocji, by sprzyjały rozumieniu ich wpływu, 

wywołujących je przyczyn i efektów w postaci doznawanych symptomów, uczyły 

optymizmu, rozwijały empatię, dawały wsparcie poprzez zwracanie uwagi, jak ważna 
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jest przyjaźń i dobre relacje z innymi. tego typu są głównie wsparciem dla procesu 

wychowania – można tu znaleźć opowiadania dla dziecka opieszałego, bałaganiarza, 

takiego, które nie chce sprzątać, nie chce iść spać. Niektóre bajki dotyczą lęku przed 

marami sennymi, zwierzętami itp. bajek jest adresowanych do dzieci nie uzyskujących 

pozytywnych wyników w nauce. Bajki te mają wskazać nowe wzory myślenia 

o sytuacji lękotwórczej, tym samym przedstawić inne wzory reagowania 

emocjonalnego i inne wzory zachowania. Mają też za zadanie uwrażliwiać dzieci na 

problemy innych. Bajki psychoedukacyjne powinny zawsze zostać opracowane, co nie 

znaczy wyjaśnione. Po ich przeczytaniu należałoby zachęcić uczniów do narysowania 

ilustracji, uzewnętrznienia emocji, porozmawiania o tym, co czuli bohaterowie bajek, 

nieraz należałoby też odnieść się do doświadczeń osobistych. Nie należy narzucać 

dzieciom interpretacji. One same muszą bajkę zinterpretować i wówczas dla nich 

dopiero nabierze znaczenia osobistego, bo będzie ich własnym odkryciem. 

Program przeznaczony do pracy z uczniami o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych, zakłada realizację zajęć od 6 września 2010 roku do 30 maja 2011 

roku. Jego celem jest uważne słuchanie, ilustrowanie baśni „otwieranie się” na innych, 

pozbycie się lęków i zahamowań oraz kształtowanie poczucia pewności siebie. 

II.  Charakterystyka uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych 

Zajęcia bajkoterapii kierowane są do uczniów o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych. Do tej grupy dzieci zaliczamy osoby upośledzone w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym, a także dzieci z niedosłuchem, przewlekle chore 
i nadpobudliwe psychoruchowo. A oto ich ogólna charakterystyka.  

Dzieci lekko upośledzone nie różnią się zbytnio od swoich rówieśników 

wyglądem zewnętrznym, czy rozwojem fizycznym. Występuje u nich upośledzenie 

różnych rodzajów percepcji, mają gorszą pamięć logiczną, zarówno bezpośrednią jak 

i trwałą. Mniejsza jest uwaga dowolna, jej trwałość i podzielność. Zasób słów dzieci 

upośledzonych w stopniu lekkim jest ubogi (dotyczy to zwłaszcza mowy czynnej), 

artykulacja niewłaściwa. W upośledzeniu umysłowym występuje niedorozwój 

czynności orientacyjno – poznawczych. Spostrzeganie otaczającego świata jest tym 

gorsze, im głębszy jest deficyt intelektualny, ale już nawet przy lekkim stopniu 

upośledzenia umysłowego jest ono utrudnione i nie odbija w pełni otaczającej 

rzeczywistości. Spostrzeżenia jednostek lekko upośledzonych umysłowo nie są 

dokładne. Proces spostrzegania jest zwolniony, a jego zakres wąski (w tym samym 

czasie osoby lekko upośledzone spostrzegają mniej przedmiotów niż osoby 

o prawidłowym rozwoju). Szczegółowa charakterystyka dzieci umysłowo 

upośledzonych zakwalifikowanych do danego stopnia upośledzenia jest bardzo trudna, 

ponieważ każda jednostka jest odmiennie ukształtowana w wyniku jej tylko 

właściwych uszkodzeń układu nerwowego. Ogólnie można jednak stwierdzić, że 

upośledzenie umysłowe, zarówno umiarkowanego jak i znacznego stopnia, określane 

wspólnym terminem głębszego upośledzenia, ujawnia się w czynnościach orientacyjno 

– poznawczych, intelektualnych, emocjonalnych, motorycznych oraz w całej 

osobowości. U dzieci tych występują nieprawidłowości i zaburzenia o różnych 
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wymiarach i zróżnicowanym nasileniu w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej, pod względem rozwoju mowy 

i rozwoju motorycznym. Dziecko upośledzone jest jednak takim samym dzieckiem jak 

każde inne. Może nie potrafi tak dobrze czytać, liczyć, czy wypowiadać się, ale jest 

ono istotą ludzką i jak wszystkie inne dzieci, ma prawo być pełnoprawnym członkiem 

wspólnoty rodzinnej, szkolnej, społecznej, z należnym mu respektem. 

Dziecko z zaburzeniami słuchu nie odbiera sygnałów słownych lub docierają 

one zniekształcone i osłabione. Dzieci z wadą słuchu przejawiają zaburzenia pewnych 

sfer ruchowych, głównie w zakresie statyki i szybkości wykonywania ruchów. 

Częściej też obserwuje się u nich nieprawidłową lateralizację. U dzieci przewlekle 

chorych obserwuje się, zwykle większe niż u dzieci zdrowych, napięcie emocjonalne. 

Zauważalna jest też częściej u nich impulsywność czyli reagowanie nagłe, po 

zadziałaniu bodźca, bez namysłu. Dzieci przewlekle chore mają mniejszą zdolność do 

empatii lub problemy w wyrażaniu emocji. Mniejsza zdolność do empatii może być 

spowodowana swoistym traktowaniem dziecka chorego w domu rodzinnym. Dla 

prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka niezbędne jest zaspokojenie 

podstawowych potrzeb psychicznych: potrzeby miłości, bezpieczeństwa, akceptacji, 

potrzeb poznawczych, itp. Potrzeby dzieci chorych nie różnią się od tych, które 

występują u zdrowych, ale niektóre z nich są bardziej nasilone w okresie trwania 
choroby. 

Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo wyróżniają się określonym zespołem 

cech zachowania. Cechy te ujawniają się w sposobie wykonywania codziennych 

czynności, w zabawie, w pracach domowych, przy odrabianiu lekcji. Nadmierna 

ruchliwość wyraża się w stałym niepokoju ruchowym dziecka, w ciągłym kręceniu się, 

podskakiwaniu, w zmianach pozycji, w niemożności zachowania spokoju. Ich 

nadruchliwość przejawia się również w wykonywaniu drobnych ruchów, jak 

manipulowanie przedmiotami, poprawianie garderoby, szarpanie włosów, ogryzanie 

paznokci. Wszystkie te czynności możemy zaobserwować wtedy, gdy dziecko 

nadpobudliwe zmuszone jest do spokojnego siedzenia. Wzmożone reakcje ruchowe 

dziecka nadpobudliwego są często następstwem jego nadmiernej pobudliwości 

emocjonalnej. Obserwujemy u nich zachowanie świadczące o nadmiernie wzmożonej 

pobudliwości emocjonalnej, przejawiającej się w postaci wybuchów złości, 

impulsywnego działania, łatwego obrażania się, czasem płaczliwości. U dzieci tych 

występuje wzmożona wybuchowość, skłonność do bijatyk, dokuczliwość, niechęć do 

podporządkowania się kolegom. Dzieci te są niewytrwałe w zabawie i w pracy, 

wykazują skłonność do zniecierpliwienia, nie znoszą oczekiwania. Bardzo szybko 

przechodzą od radości do smutku. Cechuje je zmienność nastrojów. 

  
 

III. Cele ogólne: 

 pobudzanie kreatywności i wyobraźni, 

 wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, 

 kształtowanie nawyku słuchania, opowiadania, 

 nauka szacunku do książek. 
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IV.  Cele szczegółowe: 

 wskazanie wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu polegającego na 

słuchaniu i czytaniu baśni,  

 rozwijanie postawy koleżeństwa i wzajemnej życzliwości, 

 wskazanie roli przyjaźni oraz potrzeby wzajemnej pomocy, 

 wyrażanie swoich uczuć słowami i czynami, 

 określanie nastroju utworów, 

 wypowiadanie swoich przeżyć w formie plastycznej, 

 rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, 

 kształtowanie pożądanych postaw społecznych, eliminowanie lęków i 

zahamowań, 

 kształtowanie samodzielności i konsekwencji w działaniu, 

 rozbudzanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 

 doskonalenie sprawności manualnej. 

 

V. Organizacja zajęć: 

 

Zajęcia będą się odbywały z częstotliwością jeden raz w tygodniu. Będą w nich 

uczestniczyły dzieci ze szkoły podstawowej w zbliżonym do siebie wieku. Grupa 

będzie liczyła od 4 do 10 dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Każde 

zajęcia będą rozpoczynały się i kończyły zabawą integracyjną z wykorzystaniem 

elementów muzykoterapii. Formy i metody pracy będą dostosowane do 

indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Udział w zajęciach będzie opierał się na 

dobrowolności i spontaniczności. Zasadą zajęć będzie nadanie większego znaczenia 

doznaniom dzieci podczas samego procesu „tworzenia”, niż jego wytworom. Podczas 

terapii będą stosowane różnorodne środki i narzędzia oddziaływań: bajki, baśnie, 

materiały plastyczne takie jak: kredki, farby plakatowe, kolorowy papier itp. W celu 

osiągnięcia założonych efektów zajęcia będą prowadzone w sposób systematyczny 

i ciągły. 

 

 

VI.  Procedury osiągania celów 

  

Metody: metody pracy oparte na spontanicznej aktywności dziecka dostosowane do 

jego możliwości percepcyjnych: 

 czytanie bajek i baśni,  

 indywidualizacja środków i metod,  

 powolne stopniowanie trudności,  

 ciągłość oddziaływań. 

 

Forma zajęć: indywidualna i zespołowa, prace plastyczne do przeczytanego tekstu. 
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VII. Spodziewane efekty 

 

Dziecko: 

 Wyraża swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany.  

 Nabywa większej pewności siebie.  

 Jest samodzielne w działaniu.  

 Zna sposoby przezwyciężania własnych lęków. 

 Umie współpracować w grupie.  

 

 

VIII.  Scenariusze zajęć ( aneks) 

 

 

IX. Ewaluacja programu 
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