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1. Wstęp  

 Biblioterapia (gr. biblion – książka i therapia – leczenie, uzdrawianie) jest rodzajem 

psychicznego wsparcia, pomocą w rozwiązywaniu problemów, środkiem do zmiany punktu 

widzenia i postawy. Dzięki odpowiednio dobranej lekturze, można wpłynąć na zmianę myśli, 

uczuć, zachowań dzieci i młodzieży, wprowadzać ich w świat wartości moralnych, 

redukować lęki czy pomóc w uwolnieniu się od stresu. 

 Znaczenie tej metody w pedagogice specjalnej jest ogromne. Jako najważniejsze 

należy wymienić: kształtowanie właściwych postaw u osób niepełnosprawnych, pomoc w 

akceptacji swojej osoby, eliminowanie postawy roszczeniowej wobec otoczenia, 

eliminowanie zachowań agresywnych, odkrycie siebie i obdarowywanie otoczenia własnymi 

bardzo często wielkimi wartościami, oddziaływanie na postawy społeczne względem osób 

niepełnosprawnych. Ponadto biblioterapia rozwija osobowość twórczą poprzez prezentowanie 

literackich wzorców osobowych godnych naśladowania. Wzbogaca wiedzę, język, zdolność 

rozumienia pojęć moralnych i rozwój uczuć. 

                 

      Praca biblioterapeutyczna  polega na czytaniu, słuchaniu lub oglądaniu odpowiednio 

dobranych książek, fragmentów utworów, oglądaniu i słuchaniu adaptacji utworów 

literackich. Pozwala to na identyfikowanie się z bohaterami literackimi, uaktywnienie lub 

wyciszenie osoby objętej terapią, prowadzi do zmian zachowań i akceptacji siebie oraz 

otoczenia. Dla uatrakcyjnienia zajęć można zastosować dramę, techniki plastyczne  

i muzykoterapię, ćwiczenia relaksacyjne. Zajęcia prowadzone z dziećmi upośledzonymi 

powinny być krótkie i bardziej urozmaicone. Dziecko upośledzone nie potrafi się 

skoncentrować, zbyt szybko się rozprasza. Wskazane jest, aby zajęcia kończyły się 

rysunkiem, zabawą ruchową i śpiewem. Należy też zachęcać dzieci do dzielenia się 

wrażeniami z przeczytanej lektury. 

Ogromny wpływ na rozwój osobowości dziecka ma stały kontakt z książką.  

We współczesnym świecie dzieciom i młodzieży coraz trudniej się odnaleźć. Dlatego wielką 

sztuką jest odpowiednio wprowadzić dziecko w świat dorosłych. Książki mogą wiele pomóc  

i nauczyć. Mądrze wykorzystane dają dostęp do głębszej mądrości, przekazują ważne 

wskazówki, wzory myślenia, przeżywania i zachowania. Bardzo ważne jest więc obcowanie 

dziecka z książką, a w szczególności z baśnią, gatunkiem literackim, który mówi o naszym 

współczesnym świecie i jego odwiecznych problemach. 
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Dzisiaj baśnie są ulubioną lekturą małych dzieci, najczęściej w wieku od 4 do 9 lat.  

W baśniach to magia rozwiązuje wszystkie problemy. A tak właśnie myśli dziecko, imputując 

zwierzętom i przedmiotom martwym swe odczucia, nie rozumiejąc przyczyn, a obserwując 

skutki zdarzeń. Magia odzwierciedla myślenie życzeniowe, marzenia na jawie, co służy 

natychmiastowej aczkolwiek chwilowej redukcji napięcia i wyzwala optymistyczne 

oczekiwania. Magią rządzi pewna logika- ryba pomaga w wodzie, wilk w lesie, zgodnie  

z miejscem, w którym naturalnie występuje. Magia pozwala zrozumieć wiele zjawisk. Z jej 

pomocą niezrozumiałe wydarzenia losu nie są przypadkowe, ale wynikają z ingerencji innych 

istot, są wynikiem umiejętności czarowania. Postacie z baśni są jednoznacznie określone: albo 

dobre, albo złe, co też obrazuje sposób myślenia dziecka. Podobnie jest z rozumieniem 

kategorii czasu i przestrzeni. W każdej baśni eksponuje się wartości moralne poprzez 

jednoznaczne pokazanie, kogo i za co spotka nagroda lub kara. Uniwersalnymi wartościami, 

które występują stale są dobro, szlachetność, piękno, wrażliwość na los ludzi i zwierząt, 

solidarność. Wiadomo też, że wszystko się szczęśliwie zakończy. 

Zalety baśni 

– Rzeczywistość kreowana w baśniach jest zgodna z myśleniem dziecka. Dzięki temu 

pozwala zrozumieć świat i siebie, wprowadza porządek i ład, pokazując, jakie reguły rządzą 

światem. Dając uporządkowany obraz świata, przewidywalny, tym samym buduje  

w dzieciach poczucie bezpieczeństwa. 

– Dzięki baśniom następuje przezwyciężanie egocentrycznego sposobu myślenia. Postacie są 

jednowymiarowe- albo dobre, albo złe, piękne lub brzydkie, ich cele realizują się w działaniu. 

– Uruchamiają wyobraźnię dziecka, wyzwalają emocje, a one kształtują wrażliwość, 

prowadzą do intensywnego przeżywania różnych doznań. Stymulują empatię wobec tego, co 

czują inni, także zwierzęta i rośliny. 

– Baśnie uczą wyrażać uczucia, nazywać je i uświadamiać sobie. Jest to bardzo ważne  

w procesie komunikowania się z innymi, radzenia sobie z emocjami. 

– Dziecko uczy się, że warto przestrzegać zakazów, być dobrym, że za takie zachowania 

spotyka nagroda. 
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– Baśnie bawią, są pełnym wrażeń sposobem przeżywania, dostarczają dzieciom wiele 

przyjemności. 

– Baśnie przekazują tradycje naszej kultury. 

 

 2. Cele programu. 

 

Cel ogólny:  

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych 

- kształtowanie systemu wartości, norm i pozytywnych postaw społecznych 

- rozwój emocjonalny 

 

Cele szczegółowe: 

- dziecko rozpoznaje i nazywa emocje przeżywane przez postaci literackie 

- dziecko zna czynniki i zachowania wpływające na jego emocje i odczucia innych   

- dziecko doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem tekstów literackich; 

- dziecko lubi słuchać czytanych lub nagranych baśni 

- dziecko wie jak można sobie radzić ze złością 

- dziecko wie jak zaprosić kolegę/koleżankę do zabawy 

- dziecko potrafi pochwalić inne dziecko 

- dziecko wie jak rozmawiać z nieznajomymi 

 

3. Procedury osiągnięcia założonych celów: 

 

 Praca z dziećmi będzie polegała na słuchaniu lub oglądaniu wybranych książek, 

utworów lub ich fragmentów, oglądaniu i słuchaniu adaptacji utworów literackich. Dzieci 

będą miały możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez rozmowę, ekspresję plastyczną, 

dramę. Innymi formami pracy będą: zagadki literackie, inscenizacje oparte na treściach 

czytanej lektury.  

 Praca z utworem literackim będzie polegała na słuchaniu tekstu czytanego przez 

nauczyciela bądź odtwarzanego na płycie CD oraz omawianie go poprzez:  

- streszczanie przy pomocy pytań naprowadzających 
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- opis bohaterów (wygląd i uczucia) 

- swobodne wypowiedzi nt. przeczytanego tekstu 

- przedstawianie scenek 

- opis ilustracji 

- układanie elementów ilustracji 

-układanie historyjki obrazkowej 

- zagadki tematyczne 

- gry i zabawy integracyjne 

- inscenizacje wybranych fragmentów utworu 

- wykonywanie prac plastycznych związanych z treścią utworu. 

 

4.Metody i formy pracy  

 
Metody:  

 

Głośne czytanie przez prowadzącego.  

Rozmowa o czytanym utworze – pogadanka.  

Metody aktywizujące.  

Inscenizacja, drama. 

Ekspresja  plastyczna.  

 

Formy: 

 zespołowa 

 indywidualna 

 

 

 

5.Treści programowe. 

  

 Treści programowe będą się skupiać wokół budowania systemu wartości, norm  

i pozytywnych postaw społecznych oraz wyrażania swoich emocji w sposób społecznie 

akceptowalny, radzenia sobie z trudnymi emocjami, asertywnośći w obliczu nieznanych osób 

i sytuacji.  
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Lp Tematyka zajęć Literatura Sposób realizacji 

1 Radzenie sobie ze 

złością – porady dla 

Baby Jagi 

Baśń „Jaś i Małgosia” - głośne czytanie 

- omawianie tekstu poprzez pytania 

dotyczące fabuły  

- charakterystyka postaci – emocje 

towarzyszące bohaterom 

- poznawanie technik radzenia sobie 

ze złością – porady dla Baby Jagi 

- zabawa „Raz, dwa, trzy Baba Jaga 

patrzy” 

- inscenizacja baśni – wcielanie się  

w różne role, odgrywanie emocji 

- słuchanie wybranych fragmentów 

baśni nagranych w wersji „Bajki 

samograjki” 

- przygodowa gra planszowa oparta 

na fabule baśni 

2 Szacunek – bawimy się 

z „Kopciuszkami”  

i pomagamy im  

w pracy  

Baśń „Kopciuszek” 

 

- głośne czytanie 

- omawianie tekstu poprzez pytania 

dotyczące fabuły  

- charakterystyka postaci – emocje 

towarzyszące bohaterom 

- słuchanie wybranych fragmentów 

baśni nagranych w wersji „Bajki 

samograjki” 

- drama na temat „Jak się czuje 

osoba wyśmiewana” 

- zabawy z Kopciuszkiem – 

zapraszanie dzieci do wspólnej 

zabawy, proszenie o wspólną zabawę 

i pomoc w pracy 

- kolorowanie ilustracji 

przedstawiających sceny z baśni 
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3 Asertywność – jak 

rozmawiać z „wilkami” 

Baśń „Czerwony 

Kapturek” 

- głośne czytanie 

- omawianie tekstu poprzez pytania 

dotyczące fabuły  

- charakterystyka postaci – emocje 

towarzyszące bohaterom, przesłanki 

ich zachowań 

- zabawy przy wybranych 

fragmentach baśni nagranych  

w wersji „Bajki samograjki” 

- dramy – „Jak rozmawiać  

z nieznajomymi” – odmawianie, 

wołanie osoby znanej, ochrona 

prywatności 

- teatrzyk kukiełkowy – wykonanie 

kukiełek z łyżek, łopatek 

drewnianych i tkanin 

- zabawa „Gąski, gąski do domu…” 

- przygodowa gra planszowa oparta 

na fabule baśni 

 

 

 

6.Przewidywane osiągnięcia dzieci: 

 

Dziecko, w miarę własnych możliwości psychofizycznych, powinno:  

 

- aktywnie uczestniczyć w zajęciach, podczas których wykorzystywana jest praca z książką 

- przejawiać w swoim zachowaniu właściwe postawy społeczne 

- współpracować w grupie rówieśniczej 

- okazywać swoje emocje w sposób akceptowalny społecznie 

- reagować na emocje innych  w adekwatny sposób 
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7. Uwagi o realizacji programu. 

 

 Program adresowany jest do dzieci 4,5 letnich z autyzmem. Jest on zgodny z Podstawą 

programową wychowania przedszkolnego, z Programem Wychowawczym i Programem 

Profilaktyki placówki. Jest on także odpowiedzią na ogólnopolski program edukacyjny 

„Czytające przedszkola” zainicjowany przez społeczną kampanię „Cała Polska czyta 

dzieciom”. Będzie realizowany w maju i czerwcu roku szkolnego 2016/2017 w V oddziale 

przedszkolnym.  

  Układ treści programowych ma charakter otwarty, a ilość godzin przeznaczonych na 

realizację danej tematyki zależy od prowadzącego zajęcia oraz możliwości psychofizycznych 

dzieci. Teksty wykorzystywane w programie to znane uczniom baśnie takich autorów jak H. 

Ch. Andersen, J. i W. Grimm, Ch. Perrault oraz ich adaptacje.  

 Do realizacji programu będą wykorzystywane pomoce i środki dydaktyczne tj. książki, 

sprzęt audiowizualny, przybory szkolne, rekwizyty teatralne itp.  

 Realizacja treści będzie opierać się na pracy w grupie z uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości dzieci. 

 Program będzie ewaluowany w trakcie jego realizacji poprzez obserwacje dzieci, ich 

zachowań i emocji oraz przez zastosowanie metody Termometru „mierzącego” atrakcyjność 

zajęć. Ewaluacja podsumowująca będzie polegała: na ocenie dziecka, własnych odczuć, 

związanych z omawianą baśnią zwizualizowaną emiotikiem oraz na prezentacji prac 

wykonanych przez dzieci w trakcie zajęć. 
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