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Rola baśni w życiu dziecka 
Baśnie są mądrością i efektem przemyśleń wielu pokoleń. Od wieków 

wspierają rodziców i dziadków w wychowaniu najmłodszego pokolenia. Niestety, 
w dzisiejszych zabieganych czasach, coraz rzadziej czytamy i opowiadamy 
dzieciom baśnie. Dzieje się to ze szkodą dla najmłodszych. Baśń, jak nigdy dotąd, 
niczym mleko matki potrzebna jest dzieciom. Dzisiaj żyjemy w czasach dużego 
przyśpieszenia, kiedy przeobrażeniom ulega nie tylko technika, lecz także życie 
społeczne oraz rodzina. Przez całe wieki tempo rozwoju cywilizacji pozwalało na 
stopniową adaptację do nowych, trudnych zadań. To się jednak zmieniło, zarówno 
dorosły, jak i dziecko muszą szybko dopasować się do stale zmieniających się 
wymogów dnia codziennego i wypracować skuteczne sposoby radzenia sobie w 
życiu. Rodzice nadmiernie podporządkowujący swoje życie pracy zawodowej 
niestety, niewiele czasu spędzają ze swoimi dziećmi. Nieraz wystarczy im czasu 
tylko na sprawy bytowe. „Nieobecni” rodzice nieświadomie tworzą model 
rodziny, w której dziecko nie jest w stanie zaspokoić własnych potrzeb 
psychicznych. Małe dziecko skazane jest na lęk, samotność i zagubienie. Jak 
nigdy dotąd potrzebuje wsparcia. 

 Świetnym antidotum na samotność i zagubienie dziecka były i są nadal 
baśnie. Będąc mądrością i efektem przemyśleń wielu pokoleń, baśnie przez wieki 
były przekazywane ustnie. Na początku tworzone były z myślą o dorosłych 
odbiorcach. Z czasem stały się ulubionymi opowieściami, których chętnie 
słuchały dzieci. Przykładem takiego zbioru baśni ludowych są baśnie ze zbioru 
braci Grimm. Bracia Grimm dokonali zebrania ich i spisania. Baśnie ludowe 
tworzone były, by uczynić świat bardziej zrozumiałym i odpowiedzieć na pytania:  

• Jaki jest ten świat? 
• Jakie reguły nim rządzą?  
• Jak poradzić sobie z jego zagrożeniami? 

Z drugiej strony, baśnie tworzone były po to, by pocieszać i przynosić ulgę. 
Dlatego też wszystkie kończą się szczęśliwie. Baśnie łączą elementy świata 
realnego i fikcyjnego. Są zbudowane tak, że stopniowo wprowadzają słuchacza 
w zaczarowany świat. Akcja baśni toczy się wartko, wydarzenia następują po 
sobie szybko, a wyobraźnia słuchacza cały czas pracuje. Początek baśni: „za 
siedmioma górami, za siedmioma lasami…” - wyraźnie wskazuje na miejsce akcji 
w świecie fikcji. Dziecko wie, że w tym świecie wszystko się może zdarzyć.  

Fabuła baśni mówi o różnych problemach egzystencjalnych człowieka; 
o lęku przed śmiercią, samotnością, porzuceniem, o rywalizacji między 
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rodzeństwem. Przy czym zawsze baśń niesie szczęśliwe zakończenie i 
pokazuje, że nie ma sytuacji bez wyjścia.  

„Jaś i Małgosia” ilustruje strach przed porzuceniem, „Kopciuszek” – 
niewłaściwe relacje z rodzeństwem i rodzicami, a „Królewna Śnieżka” opowiada 
o rywalizacji między matką i córką. Wszystkie postacie zarysowane są z wielką 
wyrazistością, są albo dobre, albo złe, nic pośredniego nie istnieje. Jeden brat jest 
mądry, a drugi głupi, jedna siostra pracowita, a druga leniwa. Ukazywanie postaci 
tak biegunowo przeciwstawnych, pozwala dziecku łatwiej uchwycić zachodzące 
między nimi różnice, niż gdyby były one przedstawione w sposób bliższy 
rzeczywistości. 
Pożytki z baśni wynikające dla dzieci: 
 Słuchając baśni dziecko identyfikuje się z bohaterem i tym samym ma 

możliwość zaspokojenia własnych niezaspokojonych potrzeb np. 
miłości, uznania, akceptacji. Dzięki jasnym regułom rządzącym w 
świecie baśni, obraz świata jest uporządkowany, a tym samym 
przewidywalny. W konsekwencji daje to dziecku możliwość zaspokojenia 
potrzeby bezpieczeństwa. 

 Baśnie umożliwiają poznanie i zrozumienie cudzych, a potem własnych 
motywów działania. 

 Baśnie uczą wyrażać uczucia, nazywać je i uświadamiać. 
 Baśnie w sposób obrazowy, najbardziej czytelny dla dziecka ilustrują 

podstawowe pojęcia abstrakcyjne – tłumaczą co to jest rozpacz, ból, 
dobro, zło, duma. 

 Poprzez baśnie dzieci poznają normy moralne i uczą się sposobów 
zachowania, które są oczekiwane społecznie i nagradzane. Baśń 
podpowiada, co jest dobre, a co złe i po której stronie należy się 
opowiedzieć, by żyć zgodnie z własnym sumieniem. W świecie baśni 
rządza reguły dobra i ono zawsze zwycięża. Zło zawsze jest ukarane, a 
dobro nagradzane.  

 Baśnie uczą, że aby osiągnąć w życiu cel trzeba pokonać wiele 
trudności, które są nieuniknione. 

 Baśnie obniżają w dzieciach napięcie i pomagają radzić sobie z lękiem. 
Dzieci lubią się bać, gdy wiedzą, że za chwilę nastąpi przyjemne uczucie 
ulgi. Słuchając baśni, dzieci zdają sobie sprawę z tego, że akcja toczy się w 
świecie fikcji i tak naprawdę nikomu nic nie zagraża. Obniżenie poczucia 
lęku następuje poprzez oswojenie z zagrożeniem oraz fakt, że bohater 
zawsze wychodzi z opresji cało. 
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 Istotna jest rola baśni w rozwijaniu zasobów języka dziecka i poznawaniu 
przez nie reguł nim rządzących. Dzięki baśniom dziecko wchodzi w sferę 
dziedzictwa kulturowego mowy, zaczyna rozumieć symbole, poznaje 
metafory. 

 Baśnie dostarczają dziecku wielu przyjemności, bawią, jednocześnie uczą 
i rozwijają. 

 Poza wyżej wymienionymi, baśnie mogą też spełniać funkcje 
diagnostyczno – terapeutyczne. 
Czytanie dzieciom baśni jest więc bardzo pożądane. Pamiętać przy tym 

należy, że największą wartość mają wyłącznie baśnie w wersji niełagodzonej. 
Inne wersje zaciemniają problem rozwoju osobowości i wręcz szkodzą dla 
rozwoju emocjonalnego dziecka. Nie jest możliwe odizolowanie dziecka od 
ciemnych stron życia. W baśniach okropne zdarzenia wynikają z niewłaściwego 
zachowania i działania złych ludzi. Baśnie, w których nie ponosi się kary za złe 
postępowanie są wręcz szkodliwe. Niestety, w księgarniach pojawia się coraz 
więcej takich złagodzonych, a przez to bezwartościowych wersji różnych 
klasycznych baśni. Są one często dodatkowo skrócone, uproszczone i bogato 
ilustrowane. Nie zaleca się pokazywania ilustracji. Pamiętać należy, że rysunki 
zbyt dużo sugerują i narzucają, nie dając pola dla wyobraźni dziecka. Nie zaleca 
się również interpretowania baśni. Najbardziej uzdrawiający charakter baśni kryje 
się między wersami. Można natomiast porozmawiać z dziećmi, zadając im 
pytania:  

• Co myślą o bohaterach? 
• Co czuły w trakcie słuchania?.  

Żadnej odpowiedzi nie powinno się oceniać ani krytykować. Ważna jest 
też atmosfera prezentowania dzieciom baśni. Warto zadbać o nastrój przez 
zapalenie świecy i włączenie cichej muzyki. 
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