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Nasza innowacja polega na wprowadzeniu bajek 

terapeutycznych, które są świetnym sposobem na oswojenie dziecka np. 
z sytuacją leczenia chorych zębów.

Pierwsze spotkanie dziecka z dentystą ma bardzo duży wpływ na 
późniejsze nastawienie do leczenia stomatologicznego. Pozytywne 
nastawienie  i odpowiednie przygotowanie może zaprocentować

bezstresowym, samodzielnym wchodzeniem.

Aby przekonać dzieci, że wizyty u dentysty nie są tak straszne 
wprowadziłyśmy bajki terapeutyczne mające na celu zniwelować

strach i lęk. Każda z zawartych bajek porusza kwestie wychowawcze 
związane z brakiem tolerancji, akceptacji bądź lękami: wizytą u 

dentysty, rozstaniem z rodzicami, przed ciemnością. Nawiązuje do 
bliskich dzieciom tematów, których bohaterami są zazwyczaj 

zwierzęta. Z ich treści dziecko może wywnioskować jak należy się
zachować w określonej sytuacji. Bajki oprócz funkcji terapeutycznej 

służą przygotowaniu dzieci do spotkania z trudną sytuacją. 



Przed przeczytaniem bajki 

Jak wiadomo małe dzieci boją się wizyty                      
u dentysty ponieważ kojarzy im się z :

• „bzykaczem, który robi bzzzzyyyyy”
• „ lampą co ślepi”
• „ z panem co psika wodą”
• „ bólem jak pan daje plombę”
• „ z bólem”
• „ z zastrzykiem”
• „ z malowaniem zębów”

Są to wypowiedzi dzieci 5 letnich.



Zadaniem dzieci było narysowanie z czym kojarzy im się

wizyta u dentysty (przed przeczytaniem bajki 

terapeutycznej). Oto przykładowe prace:



Bajka







Po przeczytaniu bajki

Po przeprowadzonych zajęciach  dzieciom dentysta nie 
kojarzył się już z bólem tylko z:

• misiem
• gwiazdami
• kocykiem
• poduszką
• dinozaurem
• myszkami
• psami
• babcią i dziadkiem bo czytają im książki
• ze słodyczami.



Dzieci w przedszkolu jak i w środowisku 
rodzinnym nie raz stykają się z różnymi problemami, 

mniej lub bardziej oczywistymi. Wtedy pomocne mogą
okazać się bajki, które dzieci przecież uwielbiają. Po 
przeprowadzonych zajęciach i po przeczytanej bajce 
mimo trudności znajdują rozwiązanie, a przy okazji 

bohaterowie bajek terapeutycznych przekazują
dzieciom gotową receptę na poradzenie sobie                  

z problemem, z którym się można oswoić
i zminimalizować go.  Bajki są pełne ciepła                                    

i optymizmu, ukierunkowane są na dziecko i jego 
indywidualne potrzeby. Pomagają mu niwelować lęk     
i zrozumieć siebie oraz świat. Polecamy wszystkim 

nauczycielom i rodzicom czytanie tych bajek, ponieważ
dzięki  nim wielu odnajdzie radość i uwolni się od 

negatywnych emocji. 



Zadaniem dzieci było narysowanie z czym kojarzy im się
wizyta u dentysty (po przeczytaniu bajki terapeutycznej). 

Oto przykładowe prace:



U DENTYSTY


