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O supermocach przez bajkoterapię – współpraca w projekcie 

Bajka terapeutyczna to opowiadanie nacechowane treściami edukacyjno-terapeutycznymi. 

Celem oddziaływań na dzieci takim rodzajem narracji jest budowanie ich zasobów osobistych 

w postaci wiedzy (w tym samowiedzy), umiejętności i cech psychicznych (np. odporności 

emocjonalnej, optymizmu), które ułatwiają radzenie sobie w sytuacjach trudnych 

emocjonalnie. W tekście opisane są strategie zadaniowe, pomocne w rozwiązywaniu sytuacji 

stresowych, które potencjalnie mogą się wydarzyć, aktualnie dziecko ich doświadcza lub 

uprzednio doświadczyło. Poprzez narrację można wyzwalać emocje, redukować je oraz 

spowodować inną interpretację trudnych emocjonalnie sytuacji i zachowań ludzi, ich 

motywów, potrzeb, doświadczanych emocji, konfliktów. 

Od czego zacząć planowanie działania? 

1. Burza mózgów, wybór problematyki lub tematyki, której będzie dotyczyła tworzona 

bajka terapeutyczna. 

2. Określenie czasu na powstanie bajki. 

3. Ustalenie sposobu i form współpracy. 

4. Wybór narzędzi do komunikacji przy powstawaniu bajki. 

5. Narzędzie (aplikacja, program) do tworzenia bajki terapeutycznej. 

6. Sposoby publikacji bajki i sposoby upowszechniania produktu. 

Przygotowanie 

Zanim zaczniecie pracować nad zadaniem projektowym, w tym przypadku bajką 

terapeutyczną, wspólnie z nauczycielami-koordynatorami z partnerskich szkół, podzielcie 

uczestników projektu na międzyszkolne grupy. Pozwoli to na większą integrację, lepszą 

współpracę i nawiązanie więzi między uczestnikami projektu. 

Możecie do tego wykorzystać Generator grup losowych w wersji online. 

 

Rys. 1 Obraz z losowania grup w narzędziu pickerwheel. 

https://pickerwheel.com/tools/random-team-generator/
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W powyższym generatorze można ustalić kolorystykę tła, wybrać ilość grup, które chcemy 

wygenerować. Do listy dodajemy imiona i nazwiska uczniów, klikamy w ikonkę start i 

losujemy. Efekt możemy pobrać w kilku formatach plików. 

Można także wykorzystać np. koło fortuny, do którego wpisujemy imiona i nazwiska 

uczniów i tym sposobem, wylosujemy uczestników poszczególnych grup. 

 

Rys. 2 Obraz z narzędzia do losowania grup online-stopwatch. 

Aby edytować imiona i nazwiska w kole, należy kliknąć na koło zębate w prawym górnym 

rogu i zatwierdzić zmianę. 

Po wylosowaniu grup i ustaleniu podstawowych zasad współpracy, można przystąpić do 

współpracy nad wykonaniem zadania. Warto najpierw jednak zorganizować spotkania 

robocze na platformie TwinSpace. Wspólna rozmowa, określenie swoich mocnych stron, 

debata nad pomysłami na pewno przyniesie lepsze efekty. 

  

 

 

 

https://www.online-stopwatch.com/random-name-pickers/name-picker-wheel/
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Zadanie 1 

Przypomnijcie uczniom tytuł projektu oraz jego tematykę. Powiedzcie, że dziś zaczniecie 

pracować nad pierwszym zadaniem projektowym. Poinformujcie uczniów, że uczestnicy ze 

wszystkich szkół partnerskich zostali podzieleni na międzyszkolne grupy, w których będą w 

tym zadaniu pracować. 

Możecie pracować nad tworzeniem jednej, wspólnej bajki lub opowiadania terapeutycznego 

przydzielając każdej z grup odpowiedni etap tej bajki, albo nad kilkoma wersjami. 

Wybór należy do Was i warto uwzględnić w nim wiek uczniów, kompetencje, stopień 

samodzielności. 

W scenariuszu proponuję pracę nad jedną, wspólną bajką terapeutyczną. 

Na początek warto metodą burzy mózgów zdecydować o tytule bajki, a następnie o wiodącej 

tematyce. 

Narzędzia do przeprowadzenia burzy mózgów online: 

• Answergarden:  
• Mentimeter 

 

Rys. 3 Obraz z głosowania w narzędziu Mentimeter. 

 

https://answergarden.ch/
https://www.mentimeter.com/app
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Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wykorzystać poszczególne aplikacje do burzy mózgów 

skorzystaj z samouczków i podpowiedzi tutaj 

Po ustaleniu tematu bajki, warto zorganizować dla wszystkich uczniów warsztat online, 

podczas którego poznają wybrane przez nauczycieli narzędzie do przygotowania bajki 

terapeutycznej lub opowiadania terapeutycznego. 

Moje propozycje: 

• Storyjumper samouczek tutaj 
• WriteReader samouczek tutaj 
• Biteable przykład wykorzystania i funkcjonalności narzędzia tutaj 

Zadanie 2 

Tworzenie bajki terapeutycznej – współpraca projektowych partnerów 

Po wybraniu narzędzia przez opiekunów uczestników projektu, przypominamy ramy czasowe 

na przygotowanie poszczególnych zadań. W tym przypadku każda grupa ma przydzielony 

odpowiedni fragment bajki, np: 

• I grupa 5 slajdów tekstu i 5 slajdów z obrazkami lub rysunkami oraz nagraniem audio 
czytającym ten tekst początek bajki 

• II grupa 5 slajdów tekstu i 5 slajdów z obrazkami lub rysunkami oraz nagraniem audio 
czytającym ten tekst rozwinięcie fabuły bajki 

• III grupa 5 slajdów tekstu i 5 slajdów z obrazkami lub rysunkami oraz nagraniem audio 
czytającym ten tekst część końcowa bajki z mottem i puentą. 

Oprócz podstawowego narzędzia, w którym tworzona jest bajka terapeutyczna warto 

zaproponować także uczniom wykorzystanie innych aplikacji lub programów, które pomogą 

w edycji zdjęć, rysunków, tworzeniu notatek graficznych. Wspomnieć należy także o 

konieczności respektowania praw autorskich i dobieraniu tylko tych grafik, które 

opublikowane są na wolnych licencjach i możemy z nich w dowolny sposób korzystać. 

Przykłady takich stron i aplikacji: 

• Pixabay 
• piZap 
• Canva 
• Imagine forest 
• Comixify 
• Szablony notatek - generator  

https://www.specjalni.pl/2020/07/ewaluacja-wasnej-pracy-narzedzia-tik.html#more
https://www.storyjumper.com/
https://www.specjalni.pl/2020/03/elektoniczne-ksiazeczki-kreatywne.html#more
https://www.writereader.com/
https://www.specjalni.pl/2019/04/jak-zmotywowac-dziecko-do-pisania-jak.html#more
https://biteable.com/
https://biteable.com/watch/dzie-bezpiecznego-internetu-2021-2767432
https://pixabay.com/pl/
https://www.pizap.com/app/start
https://www.canva.com/
https://www.imagineforest.com/blog/
https://comixify.ai/
https://www.specjalni.pl/2019/07/szablony-notatek-generator.html#more
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Każdy uczestnik projektu otrzymuje link do wspólnego pliku, w którym będzie tworzona 

elektroniczna bajka terapeutyczna. Uczniowie współpracują, tworząc na slajdach fabułę bajki 

oraz ilustracje. 

Przykładowe opowiadania terapeutyczne w aplikacji Storyjumper: 

 

 

Zadanie 3 – Opublikowanie wypracowanych efektów na stronie projektu 

Gotową bajkę terapeutyczną oraz dodatkowe materiały, samouczki, opisy narzędzi, itd., 

liderzy grup publikują na stronie zadania na projektowym TwinSpace. 

Taką elektroniczną bajkę terapeutyczną, nad którą pracowali wszyscy uczniowie 

biorący udział w projekcie można opublikować w sieci za pomocą automatycznie 

generowanego linku, ale także osadzić na stronie projektu, na stronach szkoły itd. 

https://www.storyjumper.com/book/read/113529332/613b7c48e814a

