
 

 

 

 

Bajkoterapia jako nowa metoda pracy  

z dziećmi upośledzonymi umysłowo  

w stopniu umiarkowanym i znacznym 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblioterapia (bajkoterapia), inaczej zwana terapią czytelniczą, jest 

metodą szeroko dziś rozpowszechnioną w krajach zachodnich, a także coraz 

bardziej obecnie w Polsce. "Biblioterapia jest zamierzonym działaniem 

korzystania z książki lub materiałów niedrukowanych (obrazów, filmów, itp.), 

prowadzących do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, 

profilaktycznych i ogólnorozwojowych. Takim celem może być zarówno 

akceptacja własnej niepełnosprawności, jak i podjęcie akcji kompensacyjnej, 

akceptacja dziecka upośledzonego przez rodziców, kolegów, itp. Koniecznym 

elementem biblioterapii jest międzyosobowy kontakt indywidualny 

(biblioterapeuty z jedną osobą), bądź grupowy." 

Biblioterapia jest jedną z metod wykorzystywanych z powodzeniem w pracy  

z osobami upośledzonymi umysłowo. Metoda ta opiera się głównie na 

wykorzystywaniu terapeutycznych wartości literatury, a jej celem nadrzędnym 

jest niesienie pomocy uczestnikowi terapii w odnalezieniu się w nowej, trudnej 

dla niego sytuacji. 

Czytelnictwo jest jednym z podstawowych elementów procesu 

biblioterapeutycznego i przyczynia się do kształtowania postaw, wzbogacania 

słownictwa, przyrostu wiedzy, może też stać się inspiracją do różnych form 

aktywności intelektualnej (dyskusji, działalności plastycznej itp.). Prawidłowo 

przebiegający proces biblioterapii ma na celu wykrywanie, diagnozowanie oraz 

stymulowanie potrzeb, uzdolnień i możliwości kompensacyjnych osób ze 

specjalnymi potrzebami (chorych, niepełnosprawnych), a także osób zdrowych, 

ale nie mogących poradzić sobie z różnymi sytuacjami i problemami 

życiowymi. 

Prawidłowo przebiegający proces postępowania biblioterapeutycznego 

składa się z kilku następujących po sobie etapów. Pierwszy etap to diagnoza 

polegająca na rozpoznaniu problemu i przewidywaniu skutków planowego 

działania terapeutycznego opartego o odpowiedni dobór literatury, który ściśle 

wiąże się z daną sytuacją terapeutyczną. Kolejnym etapem jest postępowanie 



terapeutyczno-wychowawcze, oparte przede wszystkim o słuchanie, czytanie, 

identyfikację z bohaterem literackim oraz refleksję nad czytanym tekstem. 

Dzięki temu można osiągnąć katharsis, czyli psychiczne oczyszczenie  

i odreagowanie. 

Umożliwia to z kolei uczestnikowi wgląd w samego siebie, poprzez rozpoznanie 

„wewnętrznego ja”, co może ostatecznie wpłynąć na oczekiwane pozytywne 

zmiany w postawach i zachowaniu. Czas trwania postępowania terapeutycznego 

uzależniony jest od celu, przebiegu i osiąganych efektów terapii, może trwać od 

kilku dni do kilkunastu tygodni. 

Wyróżnia się: biblioterapię kliniczną i biblioterapię wychowawczo- 

humanistyczną (rozwojową). Biblioterapia kliniczna - związana jest  

z psychoterapią i stosowana głównie wobec pacjentów psychiatrycznych przez 

specjalnie przeszkolonych w zakresie psychoterapii psychiatrów  

i psychologów klinicznych. Biblioterapia wychowawczo- humanistyczna 

(rozwojowa) - prowadzona jest w bibliotekach, szkołach, internatach, klubach,  

a nawet w rodzinach przez bibliotekarzy, nauczycieli- wychowawców, 

pracowników socjalnych, rodziców, którzy zapoznali się z technikami 

biblioterapii i umieją realizować jej cele w odniesieniu do potrzeb użytkownika 

biblioterapii. 

    Najważniejsze elementy, które powinien uwzględnić każdy program 

biblioterapii: rozpoznanie potrzeb (problemów) uczestników biblioterapii. 

Diagnoza np. wskazuje, że dziecko jest niesprawne intelektualnie i to stanowi 

główny problem, z którym musimy się uporać. Do problemu tego winny więc 

być dopasowane cele programowe (np. programy stymulacji intelektualnej). 

Celów można stawiać wiele - zawsze w zależności od potrzeb (np. 

samoakceptacja w warunkach kalectwa, zmiana postaw wobec osób 

odrzuconych, pobudzanie do refleksji nad życiem, uczenie współczucia, itp.). 

Do celów dobiera się odpowiedni materiał. Można skorzystać z różnych 

poradników bibliograficznych, omawiających problemy osób 



niepełnosprawnych. Można też korzystać z literatury pięknej i literatury faktu 

spoza tej problematyki, zawsze jednak pamiętając o tym, żeby pozycje te były 

terapeutyczne, a nie szkodliwe. Materiały alternatywne, filmy, obrazy, plansze, 

fotografie, a nawet przedmioty, mogą także być zastosowane w realizacji 

programu. Formy pracy winny być dostosowane do cech psychofizycznych 

uczestników programu. Z dziećmi często stosuje się formy zabawowe, 

inscenizacyjne, dramowe, pogadanki w trakcie rysowania lub lepienia, itp. 

Ważne jest dyskretne kierownictwo i sterowanie programem przez poszczególne 

etapy procesu biblioterapii ku założonemu celowi. 

Baśnie i bajki są obok zabawy jedną z niewielu metod redukujących lęk  

u dzieci. W potocznym języku  termin bajka i baśń używany jest zamiennie, 

jednak jako utwory literackie mają różne znaczenie. Bajka jest krótkim, 

dowcipnym utworem, najczęściej poetyckim, o charakterze satyrycznym lub 

dydaktycznym. Baśń natomiast jest opowiadaniem narracyjnym, 

folklorystycznym, gdzie zachowany został obiektywny stosunek autora do 

przedstawianych zdarzeń. W odniesieniu do tekstów tworzonych dla potrzeb 

terapeutycznych  przyjęto pojęcie bajki terapeutycznej. 

 Klasyfikacja bajek terapeutycznych /wg. M. Molickiej/: 

- relaksacyjne – mają za cel: wywołanie u odbiorcy odprężenia i uspokojenia 

poprzez wizualizację. 

Bajka ta powinna być krótkim tekstem i trwać od 3-7 minut. Przed 

opowiadaniem osoba prowadząca wprowadza dzieci w  stan rozluźnienia 

mówiąc: teraz posłuchamy bajeczki, usiąć wygodnie, możesz przymknąć oczy. 

Jej akcja toczy się w miejscu dobrze znanym dziecku, opisywanym jako 

spokojne, przyjazne i bezpieczne. Bohater obserwuje i doświadcza wszystkimi 

zmysłami miejsca, gdzie odpoczywa. Podczas słuchania bajki relaksacyjnej 

można włączyć muzykę uspokajającą – muzykoterapia dodatkowo wzmocni 

efekt odprężenia. Sugestie osoby prowadzącej powinny zawierać trzy struktury: 

słuchową (słyszysz szum górskiego strumienia), wzrokową (widzisz kołyszące 



się kwiaty) i czuciową (czujesz na twarzy ciepło promieni słonecznych). Trwałe, 

pozytywne rezultaty można osiągnąć, jeśli zajęcia prowadzone są 

systematycznie. Przeznaczone są głównie dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat. 

- psychoedukacyjne- cel: wprowadzenie zmian w szeroko rozumianym 

zachowaniu dziecka – rozszerzenie możliwego repertuaru zachowań. 

Bajki te powinny rozwijać inteligencję emocjonalną dziecka – uczyć 

efektywnych strategii radzenia sobie. Powinny mówić o emocjach, jakie 

wyzwalają konkretne sytuacje ale w taki sposób, aby rozwijały świadomość 

emocjonalną. Tworząc takie bajki należy posługiwać się metaforami  

i symbolami znanymi dziecku. Nie mogą pouczać i narzucać konkretnych 

zachowań. Można zastosować je w sytuacji wystąpienia konkretnego problemy 

jak i profilaktycznie – przygotowując dziecko do mogących wystąpić  

w przyszłości wydarzeń. Taki rodzaj bajek można znaleść w książce Corneli 

Nitsch  Bajki pomagają dzieciom. Bajki psychoedukacyjne są wsparciem dla 

procesu wychowania, uczą optymizmu, rozwijają empatię, mają pomóc dziecku 

w odkryciu jego mocnych stron. Są przeznaczone głównie dla dzieci od 4 do 9 

lat. Bajki psychoedukacyjne powinny zawsze zostać opracowane, co nie znaczy 

wyjaśnione. Po ich przeczytaniu można  zachęcić dzieci do narysowania 

ilustracji, uzewnętrznienia emocji, porozmawiania o tym, co czuli jej 

bohaterowie, można tez odnieść się do doświadczeń osobistych. Nie należy 

narzucać interpretacji tekstu, dzieci same powinny go zinterpretować, dopiero 

wtedy zrozumieją jej znaczenia dla nich samych. 

- psychoterapeutyczne – mają za cel zastępczo zaspokajanie potrzeb – 

dowartościowanie dziecka, które jest w trudnej sytuacji, danie wsparcia poprzez 

akceptację – budowanie pozytywnych emocji, nadziei, przekazywanie 

odpowiedniej wiedzy o sytuacji lękotwórczej – wskazanie sposobów radzenia 

sobie. 

 Bajki te mają rozbudowaną fabułę, co umożliwia wystąpienie mechanizmu 

naśladownictwa i identyfikacji. Bajka psychoterapeutyczna zawiera w sobie 



niektóre elementy baśni (kompensacja potrzeb) i bajki psychoedukacyjnej 

(wzory), uzupełnione o dawanie wsparcia co w efekcie ma spowodować 

obniżenie napięcia. Zadaniem tych bajek jest obniżenie lęku, 

 a realizacja tych zadań dokonuje się w dziecku – to ono po przeanalizowaniu 

bajki przyjmie ją lub odrzuci. Bajki psychoterapeutyczne koncentrują się między 

innymi na pokazaniu innego sposobu myślenia o sytuacji lękotwórczej – dziecko 

boi się tego co nieznane, czego nie rozumie, można zredukować ten lęk poprzez 

przekazanie wiedzy na temat rzeczy lub sytuacji lękotwórczych. 

Cechą charakterystyczną wszystkich bajek terapeutycznych jest to, że: 

- bohater bajkowy znajduje się w trudnej sytuacji i przeżywa lęk, 

- wprowadzane do fabuły postacie pomagają mu w znalezieniu rozwiązania 

swojego problemu. 

W pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi upośledzonymi umysłowo 

można z powodzeniem wykorzystać bajkoterapię. W zależności od tego jakie 

efekty chcemy uzyskać po zakończeniu terapii możemy wykorzystać: 

- bajki relaksacyjne - obniżenie napięcia emocjonalnego,  

- bajki psychoedukacyjne - przekazywanie dziecku określonych wzorców 

postępowania lub zachowania społecznie akceptowanego. 

W trakcie przeprowadzania bajkoterapii można wprowadzić wspomagająco 

aromatoterapię i muzykoterapię – dzięki czemu dziecko będzie miało możliwość 

wielozmysłowego poznania docierających do niego informacji o otaczającym 

świecie. 

Przed przystąpieniem do tworzenia programu zajęć z zakresu bajkoterapii osoba 

prowadząca powinna zgromadzić biblioteczkę podręczną, w której znajdą się 

różnorodne materiały potrzebne do pracy, takie jak na przykład: literatura 

fachowa, książki dla dzieci, kolorowanki, kolorowe czasopisma dla dzieci, 

plakaty, maskotki, płyty z muzyką np. relaksacyjną i tym podobne, krzyżówki, 

materiały plastyczne.  



W bajkoterapii można wykorzystać również tematykę poruszaną w klasycznych 

baśniach. Często przeszkodą w zrozumieniu ich treści jest zawiłość tekstu, 

dlatego szczególnie jeśli chcemy przybliżyć je dzieciom z upośledzeniem 

umysłowym, należy je samemu (najlepiej własnymi słowami) zredagować. 

Dzięki temu będą krótsze i bardziej zrozumiałe dla odbiorcy. 

Dzisiaj dzieci żyją w świecie gier komputerowych, mają nieograniczony dostęp 

do Internetu oraz telewizji, niesie to duże zagrożenie pod względem 

wychowawczym – problemy emocjonalne, bierność, trudności w koncentracji. 

Jednym ze sposobów radzenia sobie z sytuacjami lub przeżyciami dla dziecka 

trudnego jest terapia przez literaturę - bajkoterapia. Codzienne czytanie pozwala 

dziecku na bliski kontakt z książką, która daje poczucie zaufania, akceptacji, 

bezpieczeństwa, uwrażliwia na dobro i piękno, daje wsparcie, stymuluje rozwój 

emocjonalny oraz umożliwia poznanie rzeczy fantastycznych. 
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