
Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 
(zestawienie w wyborze) 

 
 
1. Bajeczki usprawniające pamięć dziecka / Grażyna Wasilewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo 

Harmonia, 2016. 
Sygnatura: 111550, 113361 
Dobra pamięć jest podstawą sukcesów szkolnych. Można ją usprawniać w poszczególnych 

okresach rozwojowych. Temu celowi służą zawarte w książce krótkie opowiadania, których 
odbiorcami są dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne. W tym wieku rozwój pamięci dowolnej 
następuje bardzo intensywnie. Opowiadanka mogą być również wykorzystywane dla dzieci 
nieco starszych, potrzebujących z różnych względów ćwiczeń stymulujących procesy myślowe. 
Powtarzające się w tekstach, sukcesywnie wydłużane sekwencje słów służą ćwiczeniu pamięci, a 
zgromadzone pod opowiadaniami pytania zmuszają nie tylko do odtworzenia tych sekwencji, 
ale również do intensywnego analizowania treści historyjek. Tym samym rozwijamy u dziecka 
także spostrzegawczość, kojarzenie, zapamiętywanie treści ze zrozumieniem oraz logiczne 
myślenie. 

 
 
2. Bajeczne mikstury czyli Bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne / 

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. 
Sygnatura: 113986 BL 
Dzisiejszy świat nie jest dziecku przyjazny i bez przerwy stwarza sytuacje, które wywołują 

uczucie zagrożenia. Brak akceptacji rówieśników, niskie poczucie własnej wartości, niewielka 
ilość czasu poświęcanego pociechom przez rodziców, rozwody, rozstania związane z pracą 
opiekunów za granicą – to tylko niektóre ze zdarzeń, w których mały człowiek często nie potrafi 
się odnaleźć. Bajeczne mikstury… nie tylko wspomogą wychowanie, ale przede wszystkim będą 
lekarstwem dla dziecięcych dusz. Odpowiednio skonstruowana i przedstawiona małemu 
człowiekowi bajka może bowiem stanowić pomoc, a nawet terapię dla tej wrażliwej i 
bezbronnej istoty. 

 
 
3. Bajka jak lekarstwo : zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej / Agnieszka 

Chamera-Nowak, Lidia Ippoldt. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich, 2015. 

Sygnatura: 111271 BL 
Książka teoretycznie i praktycznie przybliża nam problemy związane z wykorzystaniem 

bajkoterapii w pracy wychowawczej z grupą. Dostajemy konkretne rady jak wstępnie 
przygotować zajęcia i jak je zorganizować. Szczegółowo scharakteryzowano uczestników 
procesu bajkoterapeutycznego - dzieci (zwracając szczególną uwagę na dzieci z trudnościami 
adaptacyjnymi, przewlekle chore i niepełnosprawne intelektualnie) i rodziców. Poruszono 
również kwestie związane z cechami osobowościowymi i umiejętnościami nauczyciela terapeuty. 
W książce zamieszczono także konkretne pomysły na pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. Po lekturze książki nie pozostaje nic innego jak zacząć prowadzić zajęcia z 
dziećmi, dzięki którym będą budować własne zasoby osobiste i uzyskają wsparcie w „trudnych” 
sytuacjach. 

 



4. Bajki pomagajki : ...na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro : poradnik pozytywnego myślenia, 
działania i odczuwania / Barbara Stańczuk ; [il. Krzysztof Kałucki]. - Kalisz : Wydawnictwo 
Martel, [2016]. 

Sygnatura: 113937 BL 
Bajki pomagajki...na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro to kolejna część przygód zwierzęcych 

bohaterów. Tym razem będą się oni zmierzali z takimi problemami, jak: (nie) szczęśliwa miłość, 
skłonność do kłamstw, przemęczenie spowodowane nadmiarem zajęć, silna potrzeba ruchu, 
radzenie sobie z niełatwą sztuką przegrywania, stosowanie się do zasad dobrego zachowania. 
Dzięki swojej inteligencji, wsparciu bliskich osób oraz chęci do działania, wszystkie zwierzątka i 
jeden przedstawiciel gatunku ludzkiego poradzi sobie z tymi trudnościami, stając się 
mądrzejszymi, silniejszymi i bogatszymi o nowe doświadczenia istotami. 

 
 
5. Bajki przedszkolaka / il. Wojciech Górski ; [red. Natalia Kowałko]. - Wyd. 2. - Warszawa : 

Wydawnictwo SBM, 2012. 
Sygnatura: 104566 BL 
Książka to zbiór zabawnych historyjek dla najmłodszych. Dzięki nim dzieci zrozumieją, 

dlaczego nie można dokuczać innym, dowiedzą się, jak znaleźć sposób na dobry humor oraz 
dlaczego warto być po prostu sobą. W tym bajkowym świecie wszystko jest możliwe: miś dzwoni 
z telefonu  komórkowego, kropka biedronki samodzielnie zwiedza łąkę, a indyk nosi czapkę na 
głowie. Bohaterami bajeczek są małe zwierzątka i całkiem ogromne zwierzęta, a czasem same 
dzieciaki Michałek, Maciek czy Kasia. 

 
 
6. Bajki relaksacyjne : prace uczestników warsztatów prowadzonych przez Genowefę Surniak 

w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu / oprac. 
Genowefa Surniak ; il. Edyta Ćwiek - Poznań : Wojewódzka Biblioteka Publiczna ; Centrum 
Animacji Kultury, 2008. 

Sygnatura: 99403 BL 
 
 
7. Bajki terapeutyczne. Cz. 1 / Maria Molicka. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : "Media 

Rodzina", [2010]. 
Sygnatura: 113988 BL 
Jeżeli chcesz pomóc dziecku w przezwyciężeniu lęku, gdy boi się przedszkola, szpitala, 

porzucenia, kompromitacji, gdy ciężko przeżywa konflikty w rodzinie lub pierwszy raz zetknęło 
się ze śmiercią - czytaj mu BAJKI TERAPEUTYCZNE.   Rodzice, terapeuci i wychowawcy 
zaznajomieni ze stosowanymi w bajkach technikami psychologicznymi będą mogli na ich kanwie 
tworzyć własne opowiadania, które pomogą uodpornić dziecko przed lękiem lub znacznie 
zmniejszyć jego porażające działanie. 

 
 
8. Bajki terapeutyczne. Cz. 2 / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, 2003. 
Sygnatura: 92512/Cz.2 BL, 92513/Cz.2 

Bajki te, poprzez przedstawienie sytuacji stresujących i rozwiązywanie ich, dają dziecku wsparcie 
i poczucie bezpieczeństwa. W nowym zbiorze Autorka porusza takie problemy jak: adopcja, 
rozwód rodziców, brak wiary w siebie, nadpobudliwość ruchowa, strach przed bólem, przemoc 
fizyczna, psychiczna, seksualna. 

 



 
9. Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; przeł. Małgorzata Trzebiatowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. 
Sygnatura: 91849/Cz.1, 91848/Cz.1 
 
 
10. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przeł. Hanna Dankiewicz. - Wyd. 2. - Gdańsk : 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. 
Sygnatura: 91851/Cz.2, 91850/Cz.2 
 
 
11. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. - Poznań : Media 

Rodzina, 2002. 
Sygnatura: 96140 BL, 92514, 92515, 96139 
 
 
12. Bajkoterapia czyli bajki - pomagajki dla małych i dużych / Artur Barciś aut. [et al.] ; Il. 

Marcin Piwowarski. - Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2015. 
Sygnatura: 110025 BL 
Bajkoterapia to antologia pięknych i mądrych bajek dla dzieci, poradnik dla rodziców, a 

przede wszystkim świetny sposób na wspólne spędzenie czasu!  Bajki-pomagajki to niezwykłe 
historie, które wspierają i dają poczucie bezpieczeństwa, zawierają wiele praktycznych 
wskazówek, opowiadają mądrze o świecie dziecięcych emocji i konkretnych problemach, z 
którymi dzieci się borykają. Młodzi i najmłodsi czytelnicy (w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym) mogą utożsamić się z bohaterem i przeżyć z nim daną historię, a także 
dowiedzieć, jak zachować się w wielu ważnych sytuacjach.  W drugim, poszerzonym i 
poprawionym, wydaniu bajkom towarzyszą wskazówki i komentarze eksperta od bajkoterapii - 
Katarzyny Klimowicz, które, mamy nadzieję, będą dla rodziców, opiekunów i dzieci pomocą, 
inspiracją do rozmowy, zabawy czy przede wszystkim wspólnego zastanowienia się nad takimi 
tematami jak: inność, spotkanie z nieznajomym, bezpieczeństwo nad wodą, zgubienie się, brak 
wiary w siebie, rywalizacja z rodzeństwem, bezpieczeństwo w domu. 

 
 
13. Baśnie w przedszkolu : bajkoterapia w pracy z dziećmi / Cordula Pertler, Reinhold Pertler 

; [przekł. Joanna Procek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2012. 
Sygnatura: 106028 BL 
"Jeżeli chcecie, aby wasze dzieci były zdolne i inteligentne, opowiadajcie im bajki. Jeżeli 

chcecie, by były genialne, opowiadajcie im więcej bajek". To słowa Alberta Einsteina, ale 
podpisują się pod nimi także autorzy niniejszej książki. W baśniach, na różnych poziomach, 
spotyka się ze sobą warstwa słowa i obrazu, mądrość pokoleń i wyobraźnia czytelnika, filozofia 
miesza się ze wzruszeniem. Stąd baśń jest najlepszym narzędziem do wszelkich działań 
związanych z arteterapią i biblioterapią. Ta książka zachęca nauczycieli do zastosowania baśni 
w codziennej pracy z dziećmi, podsuwa wiele pomysłów zabaw plastycznych, teatralnych, 
językowych i relaksacyjnych. 

 
 
14. Baśń w terapii i wychowaniu / red. nauk. Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, 

Jan Wiktor Sienkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2012. 
Sygnatura: 105120 BL 



Prezentowany tom, proponuje różnorodne teksty, których celem jest skoncentrowanie uwagi 
Czytelnika wokół bogactwa baśniowych znaczeń, kreujących wielki potencjał wychowawczego i 
terapeutycznego oddziaływania tego gatunku. 

 
 
15. Baśń w życiu dziecka : cechy, funkcje, rola baśni w życiu dziecka, baśnioterapia : poradnik 

/ Katarzyna Hryniewicka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, 2019. 

Sygnatura: 116011 BL 
Żyjemy w czasach dużego przyspieszenia, kiedy przeobrażeniom ulega nie tylko technika, ale 

również życie społeczne i rodzina. Dzisiaj dziecko, podobnie jak dorosły, musi dopasować się do 
szybko zmieniających się wymogów dnia codziennego, musi wypracować skuteczne sposoby 
radzenia sobie. Jednym ze sposobów pomocy dzieciom jest odkrywanie roli literatury, a 
szczególnie baśni i bajek, które dają wsparcie, kompensują niezaspokojone potrzeby, 
przedstawiają inne wzory myślenia i działania, a tym samym budują zasoby osobiste, stymulują 
rozwój. Umożliwiają poznanie i rozumienie cudzych, a potem własnych motywów działania. 
Uwrażliwiają na piękno i dobro. Baśń i bajka są zgodne ze sposobem rozumienia świata, który 
preferują dzieci. Nie są czymś sztucznym, wymyślonym na potrzeby terapii czy profilaktyki, ale 
czymś, co naturalnie związane jest z rozwojem dziecka, jego poszukiwaniem swego miejsca 
wśród innych ludzi. 

 
 
16. Bezpieczna bajka / Roksana Jędrzejewska-Wróbel [et al.] ; il. Marcin Piwowarski ; 

[Katarzyna Klimowicz - opieka merytoryczna, koment. bajkoterapeutyczne]. - Warszawa : 
Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2011. 

Sygnatura: 104503 BL 
Książka, skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także do 

rodziców i opiekunów, zawiera bajki terapeutyczne znanych polskich pisarek na tematy takie 
jak: spotkanie z nieznajomym, znaleziony (niebezpieczny) przedmiot, zgubienie się, 
bezpieczeństwo w wodzie, wirtualny świat, samodzielność, bezpieczeństwo w domu, korzystanie 
z numerów alarmowych, uzależnienie i inne. Zebranym bajkom towarzyszą wskazówki i 
komentarze Katarzyny Klimowicz, które, mamy nadzieję, będą dla rodziców i dzieci pomocą, 
inspiracją do rozmowy, zabawy czy przede wszystkim wspólnego zastanowienia się nad 
prezentowanymi tematami. Dodatkowo każdą bajkę poprzedza wywiad z ekspertem. Do 
projektu zaprosiliśmy osoby, które dobrze orientują się w poruszanych tematach albo dzięki 
wykonywanej pracy, albo osobistym doświadczeniom. Wśród ekspertów znaleźli się między 
innymi: Mateusz Kusznierewicz, Jasiek Mela, Małgorzata Ohme, Małgorzata 
Ostrowska-Królikowska, Beata Pawlikowska, Piotr Pawłowski, Mariusz Sokołowski, Jakub 
Śpiewak. 

 
 
17. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata 

społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", 2011. 
Sygnatura: 103409 BL 
Autorka ma na koncie dwa zbiory bajek terapeutycznych oraz pozycję teoretyczną pt. 

Bajkoterapia. Tym razem napisała pracę jeszcze bardziej wyczerpującą, w której zebrała swoje 
dotychczasowe doświadczenia - wynik wieloletniej pracy naukowej i terapeutycznej. W książce 
zwraca szczególną uwagę na zagrożenia naszej "antynarracyjnej" epoki, dowodzi, że rola książki 
w budowaniu zasobów osobistych jest nie do przeceniania. Jest to ważne szczególnie dla 



dziecka. Druga część pracy poświęcona jest ukazaniu roli bajkoterapii jako metody w sytuacjach 
trudnych emocjonalnie. 

 
 
18. Emocjonalki : bajki psychoterapeutyczne / Małgorzata Parcheta-Kołuszuk. - Gdańsk : 

Wydawnictwo Harmonia, 2017. 
Sygnatura: 114562 BL 
Emocjonalki to zbiór bajek psychoterapeutycznych, których bohaterem jest kangur Mat. 

Chodzi on do szkoły, ma rodzinę, przyjaciół i przeżywa problemy takie jak większość dzieci w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Proponowana publikacja zachęca do lektury 
ciekawych i pełnych przygód historyjek. Dzięki dołączonym do bajek pytaniom dla dziecka i 
radom dla rodziców stanowi pomoc psychologiczną. Książka zawiera podpowiedzi, jak 
rozmawiać z najmłodszymi i jak wspierać ich w rozwiązywaniu dziecięcych problemów. 

 
 
19. Jak oswoić potwory? : opowiadania terapeutyczne / Monika Drużyńska ; ilustrowała 

Justyna Hołubowska-Chrząszczak. - Kraków : Skrzat - Stanisław Porębski, 2018. 
Sygnatura: 114400 BL 
Każdy ma swoje „potwory”. Może być nim nowy braciszek, niemiły kolega, koszmar senny czy 

pierwszy dzień w przedszkolu. Razem z Nikoliną i Alkiem zajrzyj do „kącika poskramiania złości”, 
przygotuj ciasteczka i mleko dla nocnego stworka i pozbądź się swoich lęków! Opowiadania 
dotykają problemów najmłodszych, ale w sposób absolutnie niezwykły! Oddają magię ich świata 
i uwzględniają wrażliwość naszych pociech. Dzięki nim wszelkie dziecięce strachy i wątpliwości 
zostają obłaskawione: i zamiast groźnego drapieżnika jawią się jako sympatyczny, puszysty 
kociak - łaszący się do nas i mruczący pod nosem miłe dla ucha melodie... 

 
 
20. Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie cierpieniu i śmierci : opowiadania i bajki / Małgorzata 

Fopka-Kowalczyk. - Warszawa : Difin, 2017. 
Sygnatura: 113585 BL 
Dzieciństwo kojarzy nam się z bezpieczeństwem. Z beztroskim światem zabawy, chronionym 

przez dorosłych, w którym nic złego nie może się zdarzyć. Czasem jednak codzienność i poczucie 
bezpieczeństwa zaczynają się niepokojąco chwiać. Ma to miejsce zwłaszcza w sytuacjach, gdy w 
rodzinie dzieje się inaczej niż dotychczas. Pojawiają się wtedy stawiane przez dzieci pytania, na 
które dorośli nie umieją lub boją się odpowiadać. No bo jak powiedzieć prawdę…? I czy w ogóle 
trzeba…? I jak to zrobić, żeby nie zabolało...? Przychodzi jednak moment, kiedy pytania stawiane 
przez dzieci wymuszają niejako konieczność nauczenia się rozmów z nimi, przygotowania dzieci i 
siebie na chorowanie, cierpienie i życie po odejściu kogoś ukochanego. Kontakt z chorymi 
przewlekle uczy prawdy, do której nikogo nie trzeba przekonywać: że diagnoza choroby 
przewlekłej i możliwość śmierci zaskakują zawsze, w każdym momencie ludzkiego życia. Są jak 
wybuch wojny, kiedy cały dotychczasowy świat staje na głowie. Książka nie stanowi antidotum 
na ból i cierpienie, których uczestnikami stają się dzieci. Nie jest też książką ze złotymi, zawsze 
skutecznymi metodami. Jest jednak pewną propozycją, jak zadbać o dzieci w tak trudnej dla nich 
sytuacji. 

Poradnik kierujemy do rodzin, w których pojawia się choroba przewlekła i śmierć, które stają 
wobec trudnej konieczności rozmowy z dziećmi o chorobie i ewentualnej śmierci. Może ona 
również posłużyć osobom pracującym na co dzień z dziećmi, które miały lub mają kontakt z 
chorobą i cierpieniem w swoim otoczeniu: wychowawcom, nauczycielom i pedagogom, 



pielęgniarkom i lekarzom, osobom duchownym, psychologom i innym, którzy takiej wiedzy 
poszukują. 

 
 
21. Jesteśmy wyjątkowi : bajki, które pomagają dzieciom zrozumieć chorych rówieśników / 

[Paola Viezzer] ; przekł. Jacek Partyka ; [il. Lucia Signoracci]. - Kraków : Wydawnictwo ESPe, 
2010. 

Sygnatura: 103461 BL 
Książka to zbiór mądrych, pełnych ciepła opowiadań, dzięki którym łatwiej wyjaśnić dziecku 

kwestie odmienności, niepełnosprawności i niektórych chorób (dlaczego jego brat, siostra czy 
przyjaciel ma szczególny wygląd, zachowuje się w sposób niezrozumiały czy czasem źle się 
czuje). Książka nie wyjaśnia dolegliwości od strony medycznej, lecz pomaga dorosłym w 
znalezieniu prostych słów, gdy rozmawiają z dzieckiem na przykład o epilepsji, zespole Downa, 
jąkaniu, zaburzeniu rozpoznawania emocji, nadpobudliwości, moczeniu nocnym, 
niepełnosprawności czy cukrzycy. Adresatami tych opowiadań są nie tylko dzieci, ale również 
rodzice, wychowawcy i nauczyciele. 

 
 
22. Już się nie boję : bajki terapeutyczne dla przedszkolaków / Julia Śniarowska ; [rys. Dorota 

Prończuk]. - Kraków : CEBP 24.12., 2014. 
Sygnatura: 110802 BL 
Jak pomóc dziecku, które jest nieśmiałe? Jak wytłumaczyć przedszkolakowi, że duchy nie 

istnieją, a upiorne kształty tańczące nocą na ścianie pokoju to tylko cienie drzew rosnących w 
ogrodzie?  Niestety logiczne tłumaczenie i przekonywanie, że nie ma się czego bać, zwykle na 
niewiele się zdają. Co zatem robić, kiedy do świata kilkulatka wkrada się lęk?   W takich 
sytuacjach niezwykle pomocne mogą okazać się bajki terapeutyczne, które w prosty i skuteczny 
sposób są w stanie przeniknąć do dziecięcej rzeczywistości, pomagając ją uporządkować, 
zrozumieć oraz uwolnić od trosk i zmartwień. Atrakcyjna bajkowa rzeczywistość, bliscy dziecku 
bohaterowie, przeżywający nie tylko podobne problemy, ale również niezwykłe przygody, 
pozwalają maluchowi na konfrontację z własnym lękiem w bezpiecznym i odpowiednio 
zaaranżowanym świecie bajki. Daje to dziecku możliwość spojrzenia na problem z innej 
perspektywy, a w konsekwencji podjęcia walki z własnym lękiem i zapanowania nad nim. 

 
 
23. Magiczny świat baśni i bajek : metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w 

rozwoju / Ewa Zawadzka, Anita Rawa-Kochanowska. - Warszawa : Difin, 2015. 
Sygnatura: 110023 BL 
Główną ideą książki jest przybliżenie czytelnikom dwóch światów: dziecięcego i bajkowego. 

Te dwa światy można i warto łączyć, ponieważ baśniowa symbolika skutecznie przemawia do 
wyobraźni dziecka i może być najlepszą drogą do porozumienia się z nim oraz wspierania go w 
trudnościach. Prezentacja osiągnięć rozwoju emocjonalno-społecznego w okresie średniego 
dzieciństwa, a także zagrożeń i problemów, z którymi zmaga się wiele dzieci na tym etapie 
rozwojowym ma za zadanie uwrażliwić czytelnika na ważność przeżyć dziecka i na ich właściwą 
interpretację. Analiza symboli występujących w baśniach folklorystycznych oraz charakterystyka 
zasad tworzenia bajek terapeutycznych i stosowanych w nich mechanizmów psychologicznych 
wraz z przykładami autorskich bajek i ich interpretacji psychologicznych ukazuje szerokie 
możliwości wykorzystania bajki w oddziaływaniach mających na celu wspomaganie dziecka w 
rozwoju. Pozycja ma charakter naukowo-praktyczny i jest skierowana zarówno do środowiska 
akademickiego: psychologów, pedagogów, studentów, jak i do praktyków pracujących z 



dziećmi. Polecana jest także rodzicom, którzy pragną zrozumieć emocje, zachowania i problemy 
swoich dzieci oraz wspomóc je w zmaganiu się z trudnościami i z nowymi wyzwaniami 
rozwojowymi. 

 
 
24. Moc jest w nas : bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców / red. Kamila 

Zdanowicz-Kuczarczyk. - Kraków : Wydawnictwo Impuls, 2016. 
Sygnatura: 111404 BL 
Książka powstała, aby pomóc rodzicom, nauczycielom, a także terapeutom w rozmowie z 

dziećmi na temat nękających ich trudności. Bajka terapeutyczna może być dobrym początkiem 
konwersacji, zastanowienia się, jak można poradzić sobie z danym problemem, ale także pomóc 
opiekunom w dostrzeżeniu dziecięcych trudności. Mimo że żyjemy z dziećmi razem w jednej 
rzeczywistości, czasem trudno nam pochylić się nad ich problemami, wydaje nam się, iż są to 
błahostki. Kamila Zdanowicz-Kucharczyk razem z autorkami bajek chcą zwrócić uwagę 
czytelnika w stronę dziecięcego świata oraz przekonać go, że sam może zostać bajkoterapeutą 
swojego dziecka. Dowodem na to są zawarte w tej książce bajki, które zostały napisane pod 
kierunkiem autorki przez nauczycielki, a przede wszystkim przez mamy kochające swoje dzieci. 

Książka Moc jest w nas. Bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców powstała, aby pomóc 
rodzicom, nauczycielom, a także terapeutom w rozmowie z dziećmi na temat nękających ich 
trudności. Bajka terapeutyczna może być dobrym początkiem konwersacji, zastanowienia się, 
jak można poradzić sobie z danym problemem, ale także pomóc opiekunom w dostrzeżeniu 
dziecięcych trudności. Mimo że żyjemy z dziećmi razem w jednej rzeczywistości, czasem trudno 
nam pochylić się nad ich problemami, wydaje nam się, iż są to błahostki. Kamila 
Zdanowicz-Kucharczyk razem z autorkami bajek chcą zwrócić uwagę czytelnika w stronę 
dziecięcego świata oraz przekonać go, że sam może zostać bajkoterapeutą swojego dziecka. 
Dowodem na to są zawarte w tej książce bajki, które zostały napisane pod kierunkiem autorki 
przez nauczycielki, a przede wszystkim przez mamy kochające swoje dzieci. 

 
 
25. Plasterki na tęsknotę : Ewa, Zawisza - Wilk. - Łódź : Studio Koloru, 2021. 
Sygnatura: 116859 BL 
To książka o ponadczasowej mocy dobrych uczuć, przyjaźni i przywiązania. O odkładaniu 

ważnych rzeczy na później i konsekwencjach takiego działania. Lektura dla dzieci i ich rodziców, 
poruszająca wrażliwość. Książka do wspólnego odkrywania i przeżywania rzeczy ważnych. 
Prowokująca dziecko do stawiania pytań i inspirująca do głębokich rozmów o przemijaniu, 
stracie, o sprawach nieuniknionych i pielęgnowaniu pamięci. Książka do studiowania pięknych 
obrazów. Naklejająca plasterki na tęsknotę.  dr Ewa Zawisza-Wilk, pedagog, logopeda, 
mediator, terapeuta. Pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zagorzały 
tutor, autorka licznych publikacji naukowych oraz dwóch książek dla dzieci. Pasjonatka podróży 
ekstremalnych, metafory i ekspert w dziedzinie całożyciowego rozwoju. Terapeuta - praktyk z 
dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.  
Uważa, że SŁOWO to najpotężniejsze narzędzie pracy.  Paweł Wąsowicz, fizyk z wykształcenia i 
artysta z przekonania. Jako dojrzały absolwent nauk ścisłych ukończył Akademię Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Pasjonat milongi i dobrej kuchni. Zarysowuje każdy dostępny kawałek kartki, 
dlatego w szkole dostawał po uszach za upiększanie podręczników. Pozostał głuchy na uwagi 
nauczycieli i rozwijał swój talent dalej. Zwyczaj rysowania na czymkolwiek odziedziczyła po nim 
córka Zosia. Uważa, że OBRAZ to najpotężniejsze narzędzie pracy. 

 
 



26. Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii / Aneta Bartnicka-Kierylak, Karolina 
Świtaj-Wirtek. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017. 

Sygnatura: 113522 BL 
To 19 scenariuszy wraz z propozycjami zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz kartami 

zadaniowymi. Scenariusze zakładają powtarzalny układ pracy z grupą przedszkolną: zabawa 
powitalna, odczytanie bajki przez nauczyciela, wspólna analiza treści bajki, zabawy związane z 
tematem, praca z kartami. 

 
 
27. Spotkania z fikcyjnym terapeutą : jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące 

w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych / Małgorzata Ganczarska ; Uniwersytet 
Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. 

Sygnatura: 110278 
Opracowanie stanowi próbę połączenia osiągnięć współczesnej pedagogiki, psychologii i 

psychoterapii, a także bajkoterapii w prostą formułę, którą nazwano interwencjami 
terapeutyczno-wychowawczymi i zaadresowano do dzieci przejawiających indywidualne 
trudności w funkcjonowaniu. Interwencje te mogą przebiegać zarówno w sposób bezpośredni, 
czyli rozgrywać się między dorosłym a dzieckiem, jak i w sposób pośredni – metaforyczny, z 
udziałem fikcyjnego terapeuty, który pojawia się w wymyślonym specjalnie dla dziecka 
opowiadaniu korygującym. Niewątpliwym atutem książki są przykłady takich opowiadań 
tworzonych dla konkretnych dzieci, dodatkowo opatrzone komentarzami.    Książka 
adresowana jest nie tylko do rodziców, ale i do pedagogów różnych specjalności – nauczycieli 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej czy też pracowników placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. Podjęta problematyka może również zainteresować studentów 
pedagogiki. 

 
28. Tomcio rozwiązuje problemy : sen / Anna Kańciurzewska. - Gdańsk : Wydawnictwo 

Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018. 
Sygnatura: 115072 BL 

 
29. Tomcio rozwiązuje problemy : trudne emocje / Anna Kańciurzewska. - Gdańsk : 

Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018. 
Sygnatura: 114836 BL 
Publikacje z serii "Kreatywne książeczki terapeutyczne" są adresowane do terapeutów, 

pedagogów i rodziców oraz do ich pociech i podopiecznych. Stanowią doskonałe narzędzie do 
rozwiązywania wielu trudności wychowawczych i radzenia sobie z nieprawidłowymi dziecięcymi 
zachowaniami. Treści są skonstruowane w taki sposób, że pozwalają na indywidualne 
dostosowanie bajeczki do rzeczywistego otoczenia malucha. Dzięki temu każdy może stać się 
nauczycielem i terapeutą własnego dziecka.  Książeczka "Tomcio rozwiązuje problemy. Sen" 
zawiera bajki terapeutyczne opowiadające o trudnościach z zasypianiem, strachem przed 
ciemnością, koszmarami sennymi, a także część poradnikową. Proponowane rozwiązania oraz 
opowiadania stanowią kompleksową pomoc w przezwyciężaniu dziecięcych problemów i 
zmartwień. 
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