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Pierwszy dzień w nowej pracy, szkole…



Lęk 
towarzyszy człowiekowi 

przez całe życie 

Wraz z rozwojem człowieka
zmianie ulegają czynniki lękotwórcze

oraz intensywność odczuwania 
i sposoby reakcji w trudnych sytuacjach



IDEAŁ: DZIECKO ROZPOCZYNAJĄCE NAUKĘ

• JEST ŚMIAŁE I CIEKAWE ŚWIATA

• DOBRZE SOBIE RADZI W GRUPIE RÓWIEŚNIKÓW

• ROZUMIE ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA I RYWALIZACJI

• JEST SAMODZIELNE I SPRAWNE W ZAKRESIE SAMOOBSŁUGI

• ZAZWYCZAJ KONTROLUJE SWOJE EMOCJE

• ROZUMIE I ROZPOZNAJE UCZUCIA INNYCH

• CHCE SIĘ UCZYĆ I JEST OBOWIĄZKOWE

• JEST PRZYGOTOWANE DO NAUKI 

CZYTANIA, PISANIA I LICZENIA

• CHĘTNIE RYSUJE, MALUJE, WYCINA, LEPI



CZYTANIE = BEZPIECZNY SPOSÓB 
PRZEŻYCIA TRUDNEJ SYTUACJI

Teksty zwiększają ilość strategii radzenia 
sobie w różnych, często trudnych sytuacjach

• wzmacniają poczucie własnej wartości
• dają wiarę w sukces
• przynoszą akceptację zastanej sytuacji
• dają ukojenie, choćby chwilowe
• rozładowują napięcie i relaksują
• wprowadzają w pozytywny nastrój
• odciążają, odciągając uwagę od sytuacji wywołującej 

lęk/stres



FUNKCJE TEKSTÓW LITERACKICH 
W ODNIESIENIU DO DZIECI 
Z TRUDNOŚCIAMI ADAPTACYJNYMI

• EMOCJONALNA

• KOMPENSACYJNA

• IDENTYFIKACYJNA

• WYCHOWAWCZA

• UTYLITARNA

• INSPIRUJĄCA



Biblioterapia w pracy z dzieckiem

W odniesieniu do małych dzieci, wykorzystuje się tekst literacki jako 
narzędzie terapeutyczne i wychowawcze. 

Naturalnym sposobem uczenia się dzieci jest zabawa i wyobraźnia. 
Dlatego słuchanie i opowiadanie historii 

to doskonały sposób na nawiązanie z nimi wspólnego dialogu. 
Opowiadania oraz bajki tworzone przez dorosłych, 

pomagają nie tylko dzieciom, 
lecz także ich rodzicom, nauczycielom i terapeutom w zrozumieniu 

dziecięcych marzeń, pragnień, problemów. 



Opowiadania, bajki, baśnie dają wsparcie, 
kompensują braki, 

uwrażliwiają oraz rozwijają i relaksują

Celem pedagogów powinno być wszechstronne 

przygotowanie dziecka do dalszego etapu kształcenia 

oraz wspieranie jego zdrowia emocjonalnego



Czy dzieci potrafią słuchać?



WARUNEK PODSTAWOWY:
krótkie teksty



WARUNEK PODSTAWOWY:
zabawa i przyjemność 



Zasady prowadzenia zajęć

Efektywność biblioterapii jest funkcją zmiennych

EB = f (D, B, P, S, A, I)

D – diagnoza (rozpoznanie stanu, potrzeb, zainteresowań P)

B – biblioterapeuta (jego osobowość, wiedza fachowa)

P – pacjent (uczestnik, jego poziom motywacji, stan)

S – sytuacja terapeutyczna (stan zdrowia, samopoczucie P)

A – atmosfera terapeutyczna (rezultat więzi B i P oraz innych)

I – intensywność terapii i czas jej trwania



Model postępowania biblioterapeutycznego

1. diagnoza - rozpoznanie problemu podopiecznego 
i przewidywanie skutków planowanego działania terapeutycznego

2. dobór literatury – ściśle związany z daną sytuację terapeutyczną

3. postępowanie terapeutyczno-wychowawcze – oparte gł. o:

4. czytanie indywidualne lub zbiorowe (ew. słuchanie) – uzupełnione 
o dodatkowe formy pracy, które umożliwia:

5. identyfikację z bohaterem literackim lub sytuacją

6. refleksja – nad czytanym tekstem, samym sobą i sytuacją

7. katharsis – stan oczyszczenia, odreagowania

8. wgląd w samego siebie

9. zmiany postawy i zachowania









Co nam może ułatwić pracę?



Co nam może ułatwić pracę?









http://www.biblioterapiatow.pl/images/prezentacje/publikacja_bajki.pdf



Adaptacja i dobre emocje



Najczęstsze lęki sytuacyjne

• LĘK SEPARACYJNY, W TYM TAKŻE PRZED SPOTKANIEM Z OBCYMI LUDŹMI

• LĘK PRZED PORZUCENIEM

• LĘKI ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM RÓWIEŚNICZYM

• FOBIA SZKOLNA



W przedszkolu jest dobrze!

Kolejna część kultowej i słynnej 

na całym świecie serii o małej 

króliczynce Miffy (ponad 85 mln 

sprzedanych egzemplarzy, 

wydanych w 46 językach). 

Jeden dzień z przedszkolnego życia 

Miffy. 

Rano, w przytulnej sali na dzieci 

czeka miła pani. Dzieci śpiewają, 

rysują, bawią się, pani czyta im 

książeczki. Jakże przyjemnie jest 

spędzać czas wśród dzieci!



Reszta serii o Miffy

Rodzice zdradzają Miffy sekret: Miffy będzie miała rodzeństwo! 
Miffy jest zachwycona – na samą wieść o przyjściu na świat 
maleństwa, samodzielnie robi dla niego prezenty. Przyjaciół 
w przedszkolu z radości obdarowuje ciasteczkami.

Dzień spędzony z babcią i dziadkiem przynosi tyle 
niespodzianek i radości! Dzięki dziadkowi, Miffy opanowuje 
jazdę na hulajnodze, babcia daje jej lekcję robótek ręcznych. 
W takim towarzystwie podwieczorek jest jeszcze pyszniejszy.

Miffy wyrusza ze swoim tatą na plażę. 
Buduje zamek z piasku, do wiaderka zbiera 
muszelki, kąpie się w morzu. Po dniu tak 
pełnym wrażeń, w drodze powrotnej do 
domu zamykają się jej senne oczka..



Przygotowanie do zmiany

Dziś jest bardzo ważny dzień dla Tupcia Chrupcia. To pierwszy dzień 
w przedszkolu. Niestety, myszka wcale nie ma ochoty tam iść, woli 
zostać w domu i bawić się z mamą. Mama jest jednak niezwykle 
zajęta, a Tupcio bardzo się nudzi czekając, aż będzie miała wreszcie 
czas dla niego. W drodze do sklepu mijają przedszkole i Tupcio 
Chrupcio widzi przez okno, że są tam jego przyjaciele i świetnie się 
bawią. Po przemyśleniach myszka postanawia następny dzień spędzić 
z dziećmi zamiast samemu w domu. To był wspaniały dzień pełen 
zabaw, gier, śpiewania i rysowania!





Uwaga: AUDIOBOOKI





Wiek: 2-6 lat



Gratka dla wielbicieli sympatycznej kotki! 
W kolejnym tomie Kicia Kocia idzie do rzedszkola. 
Tam spotyka przyjaciół i wspólnie robią dużo 
ciekawych rzeczy. Dzięki Kici Koci dzieci dowiadują 
się, jak wygląda typowy dzień przedszkolaka. 
Książki o Kici Koci są polecane do czytania przez 
Fundację ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom.

O czym poczytamy w tomie Nowa w przedszkolu? 
O pewnej dziewczynce, której jedno z rodziców 
pochodzi z Afryki. Zuri ma ciemną skórę, 
więc gdy trafia do polskiego przedszkola, budzi 
i zainteresowanie, i niechęć rówieśników. Musi 
nawiązać kontakt z dziećmi, w czym pomagają jej 
pani i mama. Na szczęście udaje się jej zaprzyjaźnić. 
Dowiaduje się też, że zawsze warto próbować, bo…
… podobnie jak inni bohaterowie naszej serii: 
Nieśmiałek, Dokuczalska, ChoroWitek, Sama, 
ArcyBolek czy Gadulska, k a ż d y  j e s t  w a ż n y!









Małe i większe problemy

Ewa Madeyska
ilustr. Kasia Matyjaszek
Wydawnictwo Dwie Siostry, 
2015
Wiek: 3-6 lat



Celem serii Poczytajki pomagajki jest wzmocnienie dzieci, szczególnie tych, 
które z domowego zacisza trafiają do grup przedszkolnych czy szkolnych 

oraz pokazanie im, że każdy jest inny, cechy charakteru i wyglądu często decydują 
o akceptacji nas przez innych, dlatego warto pracować nad sobą,

sukces może przyjść w każdej, nawet najmniej spodziewanej chwili,
a dzięki przyjaciołom nasze życie staje się lepsze i ciekawsze.



Wydawnictwo MUZA SA





Problemy poruszane w bajkach:

Brak wiary we własne możliwości (Mecz szyszkobola)
Częste rozstania związane z pracą zawodową (Fontanna życzeń)
Dziecko małomówne i zamknięte w sobie (Wielka wyprawa)
Kłótnie rodziców (Akademia smokologii)
Koszmary nocne (Zielony Kieł)
Lęk przed ciemnością, dziecięcymi imaginacjami, nieznanym otoczeniem (Łowca 
dźwięków)
Lęk przed wizytą u lekarza (Doktorek)
Lęk przed zgubieniem (Droga do domu)
Lęk separacyjny (Tęczowe motyle)
Narodziny drugiego dziecka (Zaczarowana komnata)
Nieradzenie sobie ze złością (Królestwo Trzech Wulkanów)
Nieśmiałość (Maska Helusi)
Pierwsza wizyta w przedszkolu (Czarodziejskie lustro)
Pobyt w szpitalu bliskiej osoby (Zapominajka)
Śmierć ukochanego zwierzątka (Czarusia).





Ulubione serie wydawnicze dzieci



Ulubione serie wydawnicze dzieci





„Ja się nie boję!” to kolejna świetna 
książeczka z serii przygód Tupcia Chrupcia. 

Temat strachów został potraktowany 
kompleksowo.

W książeczce podejmowane są problemy 

z zasypianiem, strachu przed potworami, 

przed wodą i burzą oraz zatargi 

ze starszakami w przedszkolu.



Bezpieczna przestrzeń poza przedszkolem



SERIA „PODUSZKOWCE”





ROZUMIEĆ I ROZPOZNAWAĆ UCZUCIA





Książki  Oscara Brenifier



Problem adopcji i rodzin zastępczych



Temat niepełnosprawności



Poskromić strach przed zmianą

Wpływ przedszkolnych doświadczeń na lęk przed szkołą



Mateusz nie lubi chodzić do szkoły. Ma problemy 

z szybkim rozumieniem poleceń nauczycielki, 

koledzy sobie z niego żartują, nauczycielka dzieli 

uczniów na lepszych i gorszych, a do tego 

wszyscy wolą przyjaźnić się z Łukaszem. 

To wszystko sprawia, że Mateusz czuje się 

przygnębiony.

Problem aklimatyzacji, próby odnalezienia 

swojego miejsca w klasie szkolnej, chęć zdobycia 

akceptacji przez rówieśników, poczucie 

niesprawiedliwości ze strony nauczycielki, 

porównywanie się z innymi bardziej sprawnymi 

i przez to bardziej lubianymi dziećmi, 

to poważne problemy, z jakimi borykają się mali 

uczniowie.

SERIA:

HISTORYJKI TERAPEUTYCZNE



Krok do szkoły



Krok do szkoły

Ciocia Jadzia ma nową pracę. Została woźną 
w szkole!
Dobrze się składa, bo jej bratanica właśnie 
zaczyna naukę w pierwszej klasie i obecność 
cioci Jadzi dodaje jej odwagi. Ciocia Jadzia 
zajmuje się też kotłownią i często przebywa 
w piwnicy. A tam są rury, w nich pogłos 
i czasem można poznać szkolne tajemnice, 
więc ciocia Jadzia jest świetnie zorientowana 
we wszystkim, co się dzieje. W związku 
z tym może wpływać na bieg wydarzeń... a 
wtedy wszystko zmienia się na lepsze.



PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA



PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA



- czuje się na tyle bezpieczne, że okazuje różne uczucia: smutek,      
lęk, radość, złość

- ma pozytywny stosunek emocjonalny do szkoły –
do wychowawczyni, rówieśników, nauki

- jest aktywne, nawiązuje kontakty, współdziała, daje swoje     
propozycje

- ma dobre samopoczucie w szkole
- akceptuje i przestrzega reguły, wykonuje polecenia nauczyciela
- ma zaufanie do nauczyciela – potrafi poprosić o pomoc, zwraca   

się do niego w sytuacjach trudnych, dzieli swoimi radościami 
i sukcesami, nauczyciel jest dla dziecka ważną osobą w szkole



• złe samopoczucie w szkole, poczucie zagrożenia, obniżenie 

nastroju

• niezaspokojone poczucie bezpieczeństwa, niewyrażanie emocji

lub wyrażanie tylko jednego typu emocji np. tylko lęk / złość

• negatywny stosunek do szkoły – do rówieśników, nauki

• brak zainteresowania otoczeniem, unikanie kontaktów 

lub kontaktowanie się tylko z nauczycielką

• brak akceptacji dla reguł, niewykonywanie zadań, pojawianie się

silnych, nieadekwatnych reakcji na niepowodzenia i trudności

• brak zaufania do nauczyciela – dziecko nie zwraca się do niego

• zaburzenia fizjologiczne – bezsenność, wymioty, zaburzenia

łaknienia, jąkanie się, moczenie



Gdzie szukać informacji?

















Dziękuję za uwagę

Zdzisława Woźniak-Lipińska

wspomaganie@pbw.gda.pl


