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Książki, rozdziały w książkach 

1. Bajka polska : od Kadłubka do Herberta / wybrał i oprac. Wacław Woźniakowski ; il. 
Mirosława Bernat. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - 122, 
[1] s. : il. kolor. ; 17 x 25 cm. - Bibliogr. s. 12  
Sygn. 213828 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

2. Baluch, Alicja : Książka jest światem : o literaturze dla dzieci małych oraz dzieci 
starszych i nastolatków / Alicja Baluch. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców 
Prac Naukowych Universitas, cop. 2005. - 148 s. : il. ; 21 cm  
M.in. Pogaduszki do poduszki - o literaturze dla najmłodszych: Co, jak i po co czytać 
dzieciom?, Kołysanki, Ene, due, rabe i inne wyliczanki, Bajeczki z morałem i bez, Opowieści 
prozą, Wiersze i wierszyki, Baśnie, Ogrom i miniaturka, Świat na opak, Ja do ja, czyli 
pamiętnik Plastusia, O teatrze dla najmłodszych, Ilustracje, filmy i gry komputerowe dla dzieci, 
Klechdy - dokąd prowadzą?, Akademia, w której rozwiązuje się zagadki świata, Wiersz 
dziecięcy, Trochę o magii w literaturze dla dzieci. 
Sygn. 240185 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

3. Bąk, Joanna : Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla 
uczniów szkoły podstawowej / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : 
"Rubikon", 2003. - 106 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 106 
Sygn. 236702 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 236703 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

4. Bogdańska, Teresa : Przygody Drewniaczka dla przedszkolaczka : bajka 
logopedyczna dla dzieci / Teresa Bogdańska, Grażyna Maria Olszewska ; [oprac. red. 
Ewa Niezgoda ; il. Sabina Bauman]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008. - 40 s. 
: il. ; 29 cm. - Bibliogr. s. 40 
Sygn. 251188 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 251189 A Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

5. Brett, Doris : Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. 
- Wyd. 3 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - 255 s. ; 
21 cm 
Sygn. 251631 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

6. Brett, Doris : Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przekł. Hanna Dankiewicz. - Wyd. 
3 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. - 243 s. ; 21 cm 
Sygn. 251632 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

7. Gawrońska, Anita : Agresja w bajkach dla dzieci // W: Uczeń bezpieczny w 
cyberprzestrzeni / red. nauk. Danuta Szeligiewicz-Urban. - Sosnowiec : Oficyna 
Wydawnicza "Humanitas" : Wyższa Szkoła Humanitas, 2012. - S. 195-201 



Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - Czytelnia Pedagogiczna 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - Wolny dostęp-zwarte-1 p. 

8. Górnikiewicz, Jacek : Dzieci jako słuchacze, czytelnicy i autorzy bajek / Jacek 
Górnikiewicz // W: Ekspresja twórcza dziecka : konteksty - inspiracje - obszary 
realizacji / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty. - Katowice : Górnośląska Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna, 2004. - S. 185-201 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - Czytelnia Pedagogiczna 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - Wolny dostęp-zwarte-1 p. 

9. Handford, Olga : Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław 
Karolak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. - 156 s. : il. (w 
tym kolor.) ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM) 
Sygn. 244687 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

10. Kamysz-Figa, Dorota : Bajki naszego dzieciństwa : program zajęć świetlicowych / 
Dorota Kamysz-Figa, Danuta Kmita. - Kraków : "Impuls", 2007. - 143 s. : il. ; 24 cm. - 
Bibliogr. s. 127-128 
Sygn. 242996 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

11. Kłosińska, Tatiana : Dziecko a socjoterapeutyczna rola bajki i baśni // W: Edukacja 
małego dziecka : praca zbiorowa. T. 6, Wybrane obszary aktywności / pod red. Ewy 
Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego ; [aut. Aneta Czerska et 
al.]. - Wyd. 2. -  Kraków : "Impuls", 2013. – S. 75-96 
Sygn. 252443 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 252444, 252445 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

12. Kozłowska, Anna : Zaczarowane bajki, które leczą : dla dzieci i dorosłych / Anna 
Kozłowska. - Warszawa : "Żak", 2007. - 130 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm 
Sygn. 242888 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 242889 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

13. Kubera, Karolina :  Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci : rola bajki w rozumieniu 
trudnych momentów życia i budowania zasobów radzenia sobie z nimi // W: 
Porozmawiajmy o śmierci ... / pod red. Beaty Antoszewskiej i Józefa Binnebesela. - 
Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014. - S. 121-128 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - Czytelnia Pedagogiczna 

14. Kurzeja, Anna : Dziecko w świecie bajek i baśni. Baśń i bajka - źródło zabawy: czym 
jest baśń, uwagi o historii baśni, dom, który dzieciom opowiada się bajki - radość 
słuchania, rola baśni w wychowaniu dzieci - radość tworzenia, symbolika i jej 
poznawanie jako droga do rozwoju wyobraźni dziecka, bajka terapeutyczna - 
podstawą do zabawy i samopoznania // W: Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, 
cechach i wartościach ludycznej edukacji / Bronisława Dymara - red. - Kraków : 
"Impuls", 2009. – S. 157-169 
Sygn. 246240 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

15. Łaba, Agnieszka : Bajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. - Kraków : 
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 116, [1] s. : il. ;  24 cm. – Bibliogr. 17-18 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - Czytelnia Pedagogiczna 



16. Ługowska, Jolanta : Bajka w literaturze dziecięcej / Jolanta Ługowska. - Warszawa : 
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. - 166, [5] s. ; 20 cm. – (Krytyka Literatury 
Dziecięcej) 
Sygn. 198117 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 198118, 198119, 198120 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej 

17. Molicka, Maria : Bajki terapeutyczne. Cz. 1 / Maria Molicka. - Wyd. 2 popr. i uzup. - 
Poznań : "Media Rodzina", [2008]. - 207, [1] s., [11] k. tabl. kolor. : il. ; 21 cm  
Sygn. 249033 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 245667, 245669, 246129 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej 

18. Molicka, Maria : Bajki terapeutyczne. Cz. 2 / Maria Molicka. - Poznań : "Media 
Rodzina", cop. 2003. - 165, [1] s., [10] k. tabl. : rys. ; 21 cm 
Sygn. 242504 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 244849, 244854, 246128, 249034 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej 

19. Molicka, Maria : Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. - Wyd. 2 popr. - 
Poznań : "Media Rodzina", cop. 1999. - 137, [1] s., [7] k. tabl. kolor. : il. ; 21 cm 
Sygn. 227711, 242503 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

20. Molicka, Maria : Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany 
rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : Harbor Point 
Media Rodzina, 2011. - 
381 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s, 369-[379] 
Sygn. 249702 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
Sygn. 249703, 249704 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

21. Szczepańska, Anna : Bajki, które pomagają żyć // W: Dziecko i sztuka : recepcja - 
edukacja - wsparcie - terapia / pod red. Mirosławy Knapik ; przy współpracy. - 
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - S. 141-157 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna 

22. Szeliga, Katarzyna : Bajkoterapia czyli Jak z Guziolkiem tworzyć i wykorzystywać 
bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku 
przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli / Katarzyna Szeliga. - 
Kraków : "Impuls", 2008. - 230 s. ; 24 cm + CD 
Pokłosie ogólnopolskiego konkursu: "Dzieci bajki tworzą" zorganizowanego w roku szkolnym 
2006/2007 przez kadrę pedagogiczną Przedszkola nr 80 w Bydgoszczy pod patronatem 
Kuratorium Oświaty i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.  
Sygn. 245936 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

23. Śniarowska, Julia : Już się nie boję : bajki terapeutyczne dla przedszkolaków / Julia 
Śniarowska ; [rys. Dorota Prończuk]. - Kraków : CEBP, 2014. - 159 s. : il. ;  22x25 cm 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna 

24. Wilamowska, Ewa : Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu 
profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III 
szkoły podstawowej / Ewa Wilamowska, Joanna Walczak. - Lublin : Klanza, 2005. - 



78 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 77-78.  
Sygn. 251561 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

25. Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka / Lucyna Bzowska [et al.]. - Wyd. 2. - Kraków 
: "Impuls", 2005. - 237, [1] s. : rys. ; 24 cm + 1 płyta (CD). - Bibliogr. s. 26 
Sygn. 249076 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

Artykuły w czasopismach 

26. Basak, Alina Maria : Wpływ bajek czytanych przez rodziców na rozwój dzieci w wieku 
szkolnym // „Pedagogika Rodziny”. -  2012, nr 4, s. 211-227. – Bibliogr. 
Autorka artykułu ukazuje, jaki wpływ mają czytane przez rodziców bajki na rozwój dziecka w 
młodszym wieku szkolnym. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Jako technikę 
badawczą wykorzystano ankietę. Skonstruowano dwa kwestionariusze ankiety: jeden 
przeznaczono dla dzieci, drugi dla rodziców. Badaniami objęto uczniów klas I-III oraz ich 
rodziców. Przeprowadzone analizy potwierdziły wpływ bajek na rozwój moralny i psychiczny 
dzieci. Bajka pobudza fantazje i wyobraźnie, rozwija możliwości poznawcze dziecka. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - Wolny dostęp-czasopisma-2 p. 

27. Białkowska, Marzena : Świat bajek. Jak miło spędzić wolny czas? : scenariusz zajęć 
świetlicowych / Marzena Białkowska // „Świetlica w Szkole”. - 2008, nr 4, s. 12-13 

 
28. Bolińska, Marta : Od starej baśni do współczesnej bajki terapeutycznej / Marta 

Bolińska // „Język Polski w Szkole IV-VI”. - 2007/2008, nr 1, s. 18-32 
 

29. Bot, Jolanta : Bajkoterapia / Jolanta Bot // „Bliżej Przedszkola". - 2006, nr 7-8, zeszyt 
1 s. 22-23  
Rola bajek terapeutycznych. Teksty bajek: "Skrzat Bonifacy w przedszkolu", "Ach, ta złość". 

 
30. Bot, Jolanta : Terapia bajką / Jolanta Bot // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2008, nr 

5, s. 53-56 
Scenariusz zajęć - zastosowanie bajkoterapii w pracy z grupą dzieci przedszkolnych. 
"Żegnajcie nocne strachy". 

 
31. Capińska, Ewa : Bajka stymuluje rozwój moralny dziecka / Ewa Capińska // „Edukacja 

i Dialog”. - 2003, nr 7, s. 65-71 
 

32. Chmura, Małgorzata : Bajka terapeutyczna / Małgorzata Chmura, Jolanta Kowalczyk, 
Lidia Szewczyk // "Bliżej Przedszkola". - 2004, nr 10, s. 26-27  
Rola bajki terapeutycznej. Przykład bajki terapeutycznej: "O Kicusiu i jego ząbku". 

33. Czapla, Joanna : "Ołówek, Gumka i Temperówka" - bajka psychoedukacyjna / 
Joanna Czapla // „Doradca Nauczyciela Przedszkola”. - 2012, nr 14, s. 24 

 
34. Czesiul-Przybył, Iwona : Czym jest bajkoterapia / Iwona Czesiul-Przybył // 

„Biblioterapeuta”. - 2011, nr 4, s.12-16. 
Bajkoterapia to terapia poprzez czytanie lub opowiadanie bajek. Celem bajek terapeutycznych 
jest pomoc dzieciom w radzeniu sobie z lękiem i innymi trudnymi emocjami. Bajki o 
charakterze terapeutycznym oddziałują na procesy intelektualne poprzez: wzbogacenie 
wiedzy dziecka o sobie i o świecie, pokazanie konkretnych sposobów rozwiązywania 
problemów, pokazywanie wzorów pozytywnego myślenia o sytuacjach trudnych, 
racjonalizację doznawanych lęków oraz zapoznanie się dziecka ze słownictwem dotyczącym 
emocji. Bajki terapeutyczne możemy podzielić na trzy części: bajki psychoedukacyjne, 
psychoterapeutyczne oraz relaksacyjne. 

 



35. Dyka, Franciszek : Bajki w edukacji początkowej / Franciszek Dyka // „Edukacja i 
Dialog”. - 1999 nr 6 s. 62-65 

36. Dyka, Fanciszek : Wartości moralne bajek i ich miejsce w edukacji wczesnoszkolnej / 
Franciszek Dyka // „Biblioteka w Szkole”. - 1999, nr 3, s. 1-2 

37. Wpływ bajek na rozwój i osobowość dziecka. 
 

38. Grzybowska, Adela : Opowiadamy bajki metodą Carla Orffa / Adela Grzybowska, 
Alina Markowska // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2003, nr 2, s. 102-103 

 
39. Hoffmann, Beata : Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych 

/ Beata Hoffmann // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2012, nr 10, s. 24-28 
 

40. Ippoldt, Lidia : Bajka terapeutyczna w pracy z przedszkolakami / Lidia Ippoldt // 
„Biblioterapeuta”. - 2011, nr 4, s. 4-6 
Dwa scenariusze zajęć terapeutycznych dla 5-6-latków dotyczących uzależnień od telewizji i 
komputera. 

 
41. Izdebska, Agnieszka Siła oddziaływania bajki / Agnieszka Izdebska // „Edukacja i 

Dialog”. - 2004, nr 7, s. 39-42. - Bibliogr. 
Przedmiotem artykułu jest ukazanie wpływu baśni i bajek na psychikę dziecka. Zwrócić uwagę 
na socjalizacyjny wpływ tej literatury na młodego człowieka oraz istniejące w nauce 
kontrowersje dotyczące tego problemu.  

 
42. Jakubczyk, Kamila : Bajkoterapia, jako metoda pracy z dzieckiem w wieku 

przedszkolnym / Kamila Jakubczyk // „Nauczyciel i Szkoła”. - 2013, nr 1, s. 249-258 
Autorka w artykule przybliża ideę bajkoterapii, jako metody pracy z dzieckiem w wieku 
przedszkolnym oraz doskonałej pomocy w redukowaniu lęków charakterystycznych dla dzieci 
na tym etapie rozwojowym. Omawia funkcje i charakterystyczne cechy bajek terapeutycznych, 
podkreśla ich wpływ na rozumienie własnych emocji przez dziecko, a także na wzmacnianie 
jego poczucia własnej wartości. Akcentuje rolę bajek terapeutycznych w dostarczaniu dziecku 
pozytywnych wzorców naśladowania, niezbędnych do wypracowania odpowiedniej strategii 
poradzenia sobie z problemem. 

 
43. Jaworowska, Anna : Efektywność metody narracyjnej w przedszkolnym nauczaniu 

języka obcego / Anna Jaworowska // „Języki Obce w Szkole : nauczanie 
wczesnoszkolne” (czasopismo elektroniczne). - 2011, nr 2, s. 20-25 
Rola bajki w rozwoju emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym. Bajka w procesie 
nauczania języka obcego na etapie przedszkolnym. Problematyka wyboru i adaptacji tekstu w 
pracy z 5-, 6- latkami. Omówienie metody storytelling oraz jej faz. Omówienie wyników badań 
dotyczących efektywności nauczania języka obcego w przedszkolu metodą storytelling. 

 
44. Kamysz-Figa Dorota : Bajka w życiu współczesnego dziecka / Dorota Kamysz-Figa // 

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2004, nr 10, s. 40-41 
Wpływ bajki na wychowanie. Dziecko znajduje w niej odpowiedzi i rozwiązania trapiących je 
problemów. Bajka nie podsuwa gotowych rad. Pozwala natomiast samodzielnie ocenić 
sytuację, postawy bohaterów, odnaleźć przyczyny i skutki oraz wyciągnąć wnioski. 

 
45. Klimowicz, Katarzyna : Bajkoterapia sposobem na pokonanie lęku / Katarzyna 

Klimowicz, Ewa Sawicka // „Gazeta Szkolna”. - 2007, nr 9, s. 21  
Terminologia, rodzaje bajek terapeutycznych, cechy bajki relaksacyjnej. 

 
46. Kowalska , Marzena : "Czerwony Kapturek" : bajka matematyczna / Marzena 

Kowalska "Nauczanie Początkowe". - 2004/2005, nr 4, s. 97-99  
Cel główny: Utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 100. 



47. Kowolik Piotr : Wpływ bajki i baśni na dzieci w edukacji wczesnoszkolnej : (szkic 
teoretyczny) / Piotr Kowolik // „Nauczyciel i Szkoła”. - 2004 nr 3-4, s. 37-51 

48. Lasota, Ilona : Pocieszenie nosorożca na lekcjach w szkole podstawowej : Leszek 
Kołakowski: "Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?" / Ilona Lasota // 
„Nowa Polszczyzna”. - 2006, nr 5, s. 3-9 

49. Propozycja pracy na języku polskim z bajką "Kto z was chciałby rozweselić pechowego 
nosorożca?", poprzez aktywne czytanie bajki przez nauczyciela, przerywanie czytania, 
powtarzanie wybranych fragmentów, zwracanie się bezpośrednio do uczniów, rozpatrywanie 
różnych możliwych wariantów zdarzeń przez uczniów w odniesieniu do swoich doświadczeń. 

 
50. Lis, Danuta : Świat fikcji a rzeczywistość w bajkach animowanych dla dzieci /  

Danuta Lis // "Bliżej Przedszkola".- 2006, nr 7-8, zeszyt 1 s. 46  
Scenariusz zajęć wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci pięcioletnich: "Czy Batman potrafi 
latać?". 

 
51. Lubowiecka, Jadwiga : Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk / Jadwiga Lubowiecka // 

„Wychowanie w Przedszkolu”. - 2011, nr 5, s. 12-16 
Czym jest lęk i co go wywołuje u dzieci w wieku 2-5 lat. W jaki sposób bajki terapeutyczne 
pomagają oswoić lęk? Relacja z przebiegu cyklu zajęć przeprowadzonych w przedszkolu na 
temat oswajania lęku przez dzieci. 

 
52. Machoń, Bożena : Bajka terapeutyczna jako antidotum na lęki wywołane jąkaniem /  

Bożena Machoń // „Bliżej Przedszkola”.- 2005, nr 4, s. 38-40. - Bibliogr.  
Bajka terapeutyczna jako metoda obniżania poziomu lęku. Zawiera tekst bajki terapeutycznej: 
"O pajacyku Bimbusiu". 

 
53. Markowicz, Lucyna : Bajka w pracy z dziećmi / Lucyna Markowicz // „Świetlica w 

Szkole”. - 2009, [nr] 3, s. 21 
Sposoby oraz przykłady wykorzystywania biblioterapii podczas zajęć świetlicowych. 

 
54. Matuszewski, Sławomir : Stymulująca rola bajki w rozwoju dziecka / Sławomir 

Matuszewski // „Wychowawca”. - 2006, nr 4, s. 24 
 

55. Michalak, Urszula : Zaczarowany świat bajek : scenariusz przedstawienia z 
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