
Bajkoterapia w domu i szkole.

Ka dy z nas spotyka codziennie wiele sytuacji nacechowanych ró norodnymi emocjami.
Silne emocje bywaj  trudne do przezwyci enia i pokonania przez dzieci, u których
umiej tno ci spo eczne i emocjonalne dopiero zaczynaj  si  rozwija  i kszta towa . Trudno
wi c im ogarn  emocjonaln  rzeczywisto , co znajduje odbicie w ró norodnych postawach
ma ego cz owieka, u którego pojawia si  l k i zachowania agresywne (przezywanie,
zaczepianie, dokuczanie, obra anie, oszukiwanie, u ywanie wulgarnych s ów, celowe
przeszkadzanie itp.) W tego typu sytuacjach pomocna mo e okaza  si  jedna z form
biblioterapii - terapia bajk .
     Bajki s  doskona ym narz dziem wychowawczym – stanowi  pretekst do rozmów
i dzia . Wspólne czytanie ksi ek i rozmowa o nich mo e by atwym i dost pnym
sposobem budowania silnej wi zi z dzieckiem, mo e by  si  pobudzaj  intelekt
i wyobra ni , mo e rozwija  ambicje twórcze i stawia  wymagania w sposób pobudzaj cy.
Czytaj c okre lone bajki mo na pomóc dziecku w wielu trudnych dla niego sytuacjach
emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne l ki lub pierwsze dni w przedszkolu czy szkole.
Bajkoterapia to tak e doskona a metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane
czy te  przeczytane historie mog  doskonale wyciszy  przed snem, po dniu pe nym wra
lub pracy. Dla rodziców rozmowy o literackich bohaterach, ich zachowaniach i prze yciach
to najprzyjemniejsze, najg bsze i najciekawsze chwile sp dzone z dzie mi.
     Bajkoterapia zyskuje na popularno ci dzi ki swojej prostocie i efektywno ci pracy
z dzie mi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest wa nym sposobem wspierania
i oddzia ywania terapeutycznego we wczesnych okresach rozwoju dziecka. Wzbogaca wiedz
dziecka o sobie i wiecie. Terapia poprzez bajki ma na celu redukcj  napi cia i odbudowanie
pozytywnego obrazu siebie i wiata.

Rodzaje bajek terapeutycznych

Wyst puj  trzy rodzaje bajek terapeutycznych:

psychoedukacyjna

psychoterapeutyczna.

relaksacyjna

Bajki psychoedukacyjne maj  na celu dokonanie zmian w zachowaniu dziecka. Mo e to
dotyczy  zarówno sytuacji, w których chcemy przekona  dziecko do sprz tania, jak i gdy
chcemy nauczy  je radzi  sobie z agresj  rówie nicz . Ten typ bajki powinien dawa  wzory
pewnych zachowa , dzi ki którym mo emy rozwi za  problem. Nie mo e to by  jednak
moralizatorstwo, ale jedynie propozycja.

Bajki psychoterapeutyczne maj  zdecydowanie bardziej rozbudowan  fabu  i s  na ogó
sze ni  bajki psychoedukacyjne oraz, co istotne – g ównym celem jest kompensacja

niezaspokojonych potrzeb oraz podniesienie samooceny. Bajki psychoterapeutyczne musz
by  mocno umiejscowione w sytuacji dziecka, której dotycz .

Cechy bajek psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych:

adresat – dzieci (najcz ciej w wieku od 4 do 9 lat);



konstrukcja bajki powinna opiera  si  na metaforze - sytuacji, w której znajduje si
dziecko, jego zachowania itp.(wskazane jest, by bohater bajki by  w podobnym wieku
do dziecka, jednak e nale y unika , by posiada  on inne cechy, które z naszym
dzieckiem mog  go wyra nie czy  np.: imi  czy cechy fizyczne);
bohater bajki powinien posiada  problemy podobne do dzieci cych i rozwi zywa
je za pomoc rodków dost pnych  w wiecie dziecka, rozwi zuje problemy przy
pomocy innych postaci bajkowych;
miejsce, w którym rozgrywa si  akcja bajki, powinno by  znane dziecku, np.: dom,
,przedszkole, szko a, szpital itp, ale mo e to by  równie  bajkowa kraina lub inna
planeta - istotne jest, by w wiecie tym rz dzi y regu y podobne do ludzkich;
brak poucze  i mora u;
eksponowanie uczu , szczególnie pozytywnych, (opisywanie i próby nazywania
wszystkich rodzajów uczu );
wprowadzenia elementów humorystycznych,
pozytywne zako czenie.

Bajki relaksacyjne maj  nieco inny charakter. Nie s  tyle terapii, co - jak sama nazwa
wskazuje - odpr eniu, relaksacji, odpoczynkowi np.: po pe nym emocji dniu, po trudnym
dla dziecka wydarzeniu, które by o dla niego stresuj ce, np.: wizycie u lekarza, szczepieniu.

Cechy bajki relaksacyjnej:

wizualizacja, czyli silnie odwo anie si  do wyobra ni dziecka ;
akcja rozgrywa si  w miejscu dobrze dziecku znanym - spokojnym, przyjaznym
i bezpiecznym;
czas trwania: 3 -7 minut;
bohater obserwuje i prze ywa to, co widzi;
wykorzystanie elementów odwo uj cych si  do wszystkich zmys ów, np.: opisywanie
szumu drzew, podmuchu wiatru, przywo ywanie zapachów itp.
opowiadaniu, czytaniu bajki relaksacyjnej powinien towarzyszy  cichy, spokojny

os, wyrównany oddech czytaj cego;
wprowadzenie muzyki.

Bajka relaksacyjna ma wizualizowa  trzy g ówne elementy relaksu wg Schulza:

uzasadnienie potrzeby odpoczynku, znalezienie odpowiedniego miejsca i wyciszenie
(relaks w ciwy);
redukcja napi cia mi niowego - rozlu nienie mi ni, uczucie ci aru, bezw adu,
cz sto ciep a, regulacja oddechu (naturalna);
usuwanie zm czenia i napi cia - orze wienie, powrót do aktywno ci.

Rodzice oraz nauczyciele mog  samodzielnie tworzy  tego typu bajki. U enie bajki
wymaga jednak wnikliwej i w ciwej analizy emocji (l ku, strachu, smutku), których ma ona
dotyczy . Bajka psychoterapeutyczna znajduje zastosowanie w sytuacjach trudnych
emocjonalnie, po prze yciach kryzysowych (np. pocz tki dziecka w przedszkolu czy szkole),
czy nawet traumatycznych (np.: separacja rodziców, pojawienie si  nowego dziecka
w rodzinie, mier  ulubionego zwierz tka, choroba w rodzinie a nawet mier  cz onka
rodziny). Zarówno bajki psychoedukacyjne, jak i psychoterapeutyczne mo na wykorzystywa



jako dzia ania profilaktyczne - gdy wiemy, e nast pi jaka  trudna dla dziecka sytuacja -
jak i w sytuacjach, gdy ju  pojawi  si  konkretny problem.
Fenomen bajkoterapii polega g ównie na tym, e bajka dzia a sama. Jej tre  przenika
do dziecka stopniowo zaczynaj c na nie wp ywa . W pewnym momencie dziecko zostaje sam
na sam z bohaterem. Rozpoczyna si  proces zmiany. Pos uguj c si  bajk  jako narz dziem,
dziecko ma mo liwo  wej cia w role jej bohaterów. Wyobra a sobie jak i dlaczego kto
mo e si  czu  w okre lonych sytuacjach czy w odpowiedzi na ró ne zachowania. Dziecko
rozumiej c to, co dzieje si  z innymi, uczy si  rozumie  siebie i emocje, które prze ywa.
Czuje, która z prezentowanych mu bajek odnosi si  do jego sytuacji wewn trznej. Odnajduje
ono podobie stwo ze swoim problemem i uczy si  mu przeciwstawia . Terapeutyczne
opowiadania pomagaj  upora  si  z dzieci cymi l kami i w tpliwo ciami. Dziecko
identyfikuje si  z prezentowan  sytuacj  i bohaterem. Robi to jednak zupe nie nie wiadomie,
nie czuj c si  przy tym kontrolowane. W taki sposób znajduje zrozumienie, czuje, e nie jest
samo, do wiadcza rozwi zania i ma szans  zdecydowa  czy ono mu odpowiada. Cz sto
próbuje tego samego rozwi zania w wiecie realnym. W tej sytuacji równie  nie zdaje sobie
sprawy z tego, e co  na laduje. Jest przekonane o swojej niezale no ci i sile. Uwa a,
e to jego pomys . W taki sposób buduje poczucie w asnej warto ci i pewno ci siebie.

Dziecko nie wiadomie rozwi zuje swój problem przekonane o w asnej niezale no ci. Cz sto
jest z siebie zadowolone i dumne.
Terapia poprzez bajk  zyskuje na popularno ci dzi ki swojej prostocie i efektywno ci pracy
z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nie tylko w szkole ale coraz
cz ciej w rodzinnym domu. Jest, bowiem wa nym sposobem wspierania i oddzia ywania
terapeutycznego we wczesnych okresach rozwoju dziecka. Wzbogaca wiedz  dziecka o sobie
i wiecie a jednocze nie kszta tuje w ciwe relacje z cz onkami rodziny
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