
STARYCH BAJEK CZAR…    

 

            Świat baśni jest zaczarowany, pełen tajemnic i tylko do pewnego stopnia 

odzwierciedla rzeczywistość, ponieważ wszystko jest w nim możliwe. Dobro jest zawsze 

piękne i zwycięża, a zło brzydkie i zostaje pokonane. Słaby dzięki zaklęciu staje się 

mocarzem, zwierzęta mówią ludzkim głosem, dynia zamienia się w karetę, a wróżka pojawia 

się zawsze wtedy, kiedy jest potrzebna. 

5 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Wśród najczęściej 

wymienianych przez dzieci z grupy najmłodszej -  dominowali ci współcześni bohaterowie: 

Blaze, Psi Patrol, Ninjago, Pidżamersi, Świnka Peppa… Czyżby zmieniła się „moda” na  

bajki, baśnie? Wzbraniam się przed stwierdzeniem, iż bajka czytana jest zastępowana tymi, 

które emitowane są przez różne kanały telewizyjne. 

Większość z nas, wraca jednak myślami do starych, pięknych bajek z dzieciństwa 

czytanych przez rodziców, dziadków. Bajek, które budzą wspomnienia i zarazem łączą 

pokolenia. Bajka jest niewątpliwie pierwszą „literaturą” dziecka. 

„Dawno, dawno temu, za siedmioma górami za siedmioma lasami...” - zapewne 

wszyscy pamiętamy te słowa, napawające radością i ciekawością, za nimi, bowiem zawsze 

kryła się fascynująca opowieść. Niezmiennie wiadomo, iż bajki były od zawsze sposobem na 

przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych. Odpowiednio dobrana literatura 

dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki  i zabawy. 

 Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, stąd musi ją 

wzbudzić nauczyciel lub rodzic w procesie wychowania. 

            Sposobem na obudzenie w dziecku nawyku czytania, jest głośne czytanie bajek od 

najmłodszych lat jego życia. Dom rodzinny odgrywa najważniejszą rolę w kształtowaniu                   

u dzieci postaw oraz nawyku sięgania po bajki. Jeżeli rodzice sami czytają książki                            

i rozmawiają o nich, to dziecko widząc to również będzie miało zamiłowanie do czytania. 

Wspólne czytanie pozwala obserwować własne dziecko, poznawać jego potrzeby psychiczne, 

pozwala zauważyć jego pragnienia i niepokoje i dobrać odpowiednią bajkę do rozwoju 

dziecka. To właśnie rodzice przekazują dziecku, co jest dobre, co złe, na kogo mogą liczyć, 

starają się, aby dziecko potrafiło w swoim życiu kochać innych ludzi, aby umiało współczuć, 

kiedy zajdzie taka potrzeba, aby umiało udzielić pomocy, kiedy będzie komuś potrzebna, aby 

nie było obojętne na ludzkie losy. Warto, aby rodzice po przeczytaniu bajki, porozmawiali                      

z dzieckiem na temat postępowania jej bohaterów. Warto dziecko zapytać, co sądzą o ich 

zachowaniu i jakby się w takiej sytuacji zachowało ono samo. Czytanie dziecku bajek może 

być praktycznym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. 

 

 

 



PROPONOWANE POZYCJE: 

 SZANUJĘ DRUGIEGO CZŁOWIEKA: 

- „KOPCIUSZEK”  

- „BRAT I SIOSTRA – bajka o pomaganiu innym i szacunku dla starszych”  

 

                         KTO, TO JEST PRZYJACIEL? 

- „KUBUŚ PUCHATEK” 

- „KRÓLOWA ŚNIEGU” 

CZY INNY ZNACZY GORSZY? 

- „BRZYDKIE KACZĄTKO”  

- „DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI” 

 

 CZY WARTO KŁAMAĆ? 

 

- „PINOKIO”  

-„NOWE SZATY CESARZA”  

STRACH MA WIELKIE OCZY 

- „STRACH MA WIELKIE OCZY, CZYLI O TYM, ŻE KAŻDY SIĘ 

CZASEM BOI”  

- „STRACH MA WIELKIE OCZY”  

-„FRANKLIN BOI SIĘ CIEMNOŚCI”  

CHCIWOŚĆ NIE POPŁACA 

- „O RYBAKU I ZŁOTEJ RYBCE”  

 OBCY – NIEZNAJOMY 

- „O WILKU I SIEDMIU KOŹLĄTKACH”   

- ,,CZERWONY KAPTUREK”  

- „JAŚ I MAŁGOSIA ”  



 

ZACHĘCAM DO ODWIEDZENIA STRONY https://czytanki-przytulanki.blogspot.com/ , 

https://www.facebook.com/Czytanki-przytulanki-109928335691901/about/?ref=page_internal 

W PROWADZONYM PRZEZ PANIĄ MONIKĘ BLOGU (MAMĘ ANTOSIA I JÓZIA -

UROCZYCH BLIŹNIAKÓW Z NASZEGO PRZEDSZKOLA), ZNAJDZIEMY WIELE 

RECENZJI WSPÓŁCZESNYCH, WARTOŚCIOWYCH KSIĄŻEK DLA NASZYCH 

DZIECI                          

                                                                                                

                                                                                                            Przygotowała  L.Czempa 
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