
Biblioterapia – to zamierzone oddziaływanie poprzez czytanie, słuchanie lub 

oglądanie odpowiednio dobranych książek, fragmentów utworów, oglądanie i słu-

chanie adaptacji utworów literackich. Terapia ma na celu kształtowanie właści-

wych postaw, pracy nad sobą, samoakceptacji, przyczynia się do uświadomienia 

dziecku trudnych sytuacji i uczy reakcji na nie, daje szansę nabrania wiary w sie-

bie, wpływa pozytywnie na emocjonalne stany. Rozwija osobowość poprzez pre-

zentowanie literackich wzorców osobowych godnych naśladowania. Wzbogaca 

wiedzę, język, wyobraźnię, zdolność rozumienia pojęć moralnych i rozwój uczuć. 

 

 

Masz tę moc to książka dla dzieci w formacie pdf. Agnieszka Frączek, Ewa Pod-

leś, Wydawnictwo Olesiejuk. Książka powstała przy współpracy lekarzy i psy-

chologów. 

Ze wstępu: „Drodzy Czytelnicy, książka, którą macie przed sobą, powstała z po-

trzeby serca i chęci pomocy. Sytuację związaną z pandemią koronawirusa trudno 

zrozumieć – często górę biorą strach i panika. Mamy nadzieję, że ta publikacja 

pozwoli Wam i przede wszystkim Waszym dzieciom zrozumieć, co tak naprawdę 

się stało, czym jest epidemia, co to jest koronawirus i jak się go wystrzegać”. 

Link do książki:  

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawi-

rus.pdf 

 

 

Ilustrowany poradnik Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie autorstwa ko-

lumbijskiej psycholożki Manueli Moliny Cruz. Autorka radzi, żeby podkreślać 

rolę samego dziecka w zachowaniu bezpieczeństwa. Dzięki temu młody czytelnik 

może poczuć, że sam przyczynia się do poprawy sytuacji, przez co staje się spo-

kojniejszy. 

Link dostępny tutaj: 

https://www.medexpress.pl/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-koronawirusie-pobierz-

bezplatny-poradnik/76708 

 

 

Bajka Jeżyk Bartek zostaje w domu napisana przez psycholożkę i nauczycielkę 

języka polskiego Martę Mytko. Bajka wyjaśnia przedszkolakom i pierwszoklasi-

stą, dlaczego w najbliższym czasie muszą zostać w domu i podpowiada sposoby 

spędzania wolnego czasu. 

Link dostępny tutaj: 

https://dzieciecapsychologia.pl/wp-content/uploads/2020/03/Je%C5%BCyk-

Bartek.pdf 
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Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie napisana przez psycholożkę, 

Dorotę Bródkę. Dostępna jako ebook w formacie PDF i w formie audiobooka. 

Link do pdf dostępny tutaj: 

http://dorotabrodka.pl/wp-content/uploads/2020/03/bajka-o-kwarantannie-i-wi-

rusie-z-kolorem.pdf 

 

Zgrywisia, zaklęcie i zabawa w śpiewanego. Opowieść na czas zarazy. Bajka au-

torstwa Marii Maruszczyk, psycholożki i bajkoterapeutki.  

Link dostępny tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=x1YbDDpMXb8&app=desktop 

 

 

Bajki terapeutyczne napisane przez biblioterapeutkę dr Lidię Ippoldt z Biblioteki 

Pedagogicznej w Skawinie: O krainie Pollandi, która nie dała się koronostwor-

kowirusowi, O tym jak Kornelka z krainy Pollandi pokochała książki, O tym, 

jak Marcelek z krainy Pollandi obronił dom przed koronostworkami, O Maksie 

i jego cioci Kwarantannie z krainy Pollandi, O Wielkiej Orkiestrze Antykorono-

wirusowej Pomocy z krainy Pollandi, O Maksie i jego cioci Kwarantannie z 

Krainy Pollandi. 

Link dostępny tutaj: 

https://www.bibpedskawina.pl/index.php/centrum-literatury-terapeutycznej 

 

 

Audiobooki 

 

Na trudny czas Wirusobajka. Autorka Anna Jaworska, czytają Justyna Siepietow-

ska i Helena Jarzyńska (Radio Poznań).  

Link dostępny tutaj:  

https://www.youtube.com/watch?v=SateBIBazlw&feature=youtu.be 

 

Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie napisana przez psycholożkę, 

Dorotę Bródkę. Dostępna jako ebook w formacie PDF i w formie audiobooka. 

Link do audiobooka dostępny tutaj: 

https://dorotabrodka.pl/bajka-o-krolu-wirusie-i-dobrej-kwarantannie-audiobook/ 

 

Blogi 

Koniecznie zajrzyjcie na blog Iwony Czesiul-Budkowskiej Biblioteczka-ap-

teczka poświęcony biblioterapii i książkom, które wspierają rozwój emocjonalny 

i społeczny dzieci, oswajają zjawiska wywołujące lęk i podpowiadają sposoby 

radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych. 

Link do strony:  

https://biblioteczka-apteczka.pl/ 
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