
Dlaczego warto czytać dzieciom bajki?

Bajki i opowieści dla dzieci mają wiele zalet. Wystarczy piętnaście minut każdego dnia,

by dziecko stało się bardziej pogodne, śmiałe i wrażliwe, ciekawe świata. Pokona wiele własnych

słabości. Korzyści z bajkoterapii  można zauważyć już po kilku tygodniach:

1. Porządkują dziecięcy świat.

Świat w bajkach jest uproszczony, wyraźnie pokazuje dobro (np. wróżka) i zło (czarownica).

Śledząc losy bajkowych postaci dziecku łatwiej będzie zrozumieć codzienne sprawy. Bajki

wprowadzają też dziecko w świat przyrody, opisując przystępnie te zjawiska.

2. Wychowują.

Dzieci widzą w książkowych bohaterach siebie. Jeśli chcesz nauczyć synka dobrych manier,

znajdź historyjkę, w której bohater będzie mieć podobne cechy – też zdarza mu się kłamać

i oszukiwać, ale poprzez liczne doświadczenia zmienia się na lepsze (Pinokio). W bajkach

zawsze dobro zostaje nagrodzone, a zło sprawiedliwie ukarane. Dziecko poznaje więc zasady

moralnego postępowania.

3. Przeganiają dziecięce troski.

Proste, zabawne i rymowane opowiastki (np. wiersze Brzechwy) potrafią pocieszyć

i rozbawić dziecko w trudnej chwili. Warto zabierać je, gdy np. idziemy do dentysty. Bajki

zazwyczaj zawierają też elementy napięć, strachów i złych czarów. Dzieje się tak po to, aby

dziecko w bezpiecznym otoczeniu mogło zobaczyć, jak sobie z nimi radzić, aby oswoić je

z trudnymi emocjami, na jakie będzie narażone w codziennym życiu.

4. Rozwija wyobraźnię maluchów.

Bajki kierują dzieci w świat fantazji. Można zachęcać dziecko do opowiadania własnych

zakończeń bajek, wymyślania bajek na temat przeżytych przez nie zdarzeń lub ulubionych

przedmiotów. Niech rysuje ilustracje do swoich bajek, a stanie się człowiekiem twórczym,

wrażliwym i otwartym na świat. Będzie potrafiło swobodnie się wypowiadać i pisać

opowiadania.

5. Rozwija inteligencję.

Głośne czytanie sprawia, że w mózgu dziecka powstają miliony połączeń miedzy komórkami

nerwowymi, które stymulują jego pracę i korzystnie wpływają na rozwój dziecięcej inteligencji.

Słuchanie bajek wzbogaca słownictwo i zachęca do samodzielnej nauki czytania. Uczy też



koncentracji uwagi. Gdy dziecko pójdzie do szkoły, będzie umiało ładnie budować zdania, będzie

rozumiało znaczenie wielu słów. Będzie lubiło czytać książki  i z nimi pracować.

6. Uczą, jak radzić sobie z rówieśnikami, rodzeństwem i rodzicami.

W bajkach dzieci znajdą wskazówki, jak postąpić, gdy ktoś będzie chciał je skrzywdzić, jak

opiekować się chorymi i słabszymi, jak pomagać, jak okazywać wdzięczność czy skruchę, jak

naprawić wyrządzoną komuś krzywdę, dowiedzą się też, dlaczego warto słuchać mamy i co jest

w życiu naprawdę ważne.

7. Pozwalają być mamie i dziecku razem.

Dziecko słuchając bajek jest przez parę chwil wtulone w mamę i wsłuchane w jej głos. Bliski

kontakt daje mu poczucie bezpieczeństwa i pozwala zapomnieć o dniu pełnym napięć. Pozwala

też w spokoju wysłuchiwać historii, w których dzieją się różne wydarzenia, w przekonaniu, że na

pewno wszystko dobrze się zakończy.

8.   Wiele mówią o dzieciach.

Dzieci uwielbiają słuchać na okrągło tych samych bajek. Często jest to sygnał, że coś je

niepokoi, bardzo interesuje, albo cieszy. Jeżeli dziecko domaga się, by mama czytała mu tę samą

historię, być może opowiada ona naprawdę właśnie o tym, co je trapi, a dziecko nie chce lub nie

potrafi o tym opowiedzieć. Rozwiązaniem może być rozmowa o postaci z tej bajki, o tym, jak

można by jej pomóc, co powinna zrobić, by wybrnąć z kłopotów.


