
Konkurs „Bajka – pomagajka z Zosią w tle” 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku Oddział dla dzieci 

ogłasza rodzinny konkurs na bajkę terapeutyczną 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu na bajkę terapeutyczną „Bajka – pomagajka z Zosią w tle” jest Miejska 

Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku Oddział dla dzieci. 

2. Konkurs skierowany jest do rodzin, które są chętne wspólnie wymyślić i napisać bajkę (dorosły 

oraz dziecko). 

3. Zadaniem jest stworzenie bajki terapeutycznej, w której jedną z postaci w bajce koniecznie 

musi być dziewczynka o imieniu Zosia (tak jak imienniczka naszej biblioteki) 

4. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych (również 

ilustracji). Format pracy jest dowolny. 

5. Bajka powinna być napisana w sposób prosty i obrazowy, aby była zrozumiała zarówno dla 

dzieci, jak i czytających im rodziców/opiekunów i spełniać kryteria bajki terapeutycznej podane w 

załączniku nr 1. 

6. Tytuł bajki powinien charakteryzować pracę (inny niż tytuł konkursu). 

7. Prace powinny być opisane w następujący sposób: 

- imiona i nazwiska osób, które napisały bajkę 

- wiek uczestników dziecięcych 

- telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej rodzica/opiekuna 

8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną bajkę, nie publikowaną wcześniej oraz nie 

biorącą udziału w innych konkursach. 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem praw autorskich organizatorowi konkursu, 

oraz wyrażeniem zgody na publikację pracy w formie papierowej i na stronie organizatora. 

10. Prace należy składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku w Oddziale dla dzieci w 

terminie do 25 kwietnia 2020 r. 

11. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 15 maja 2020 r. o godz. 16.00 podczas 

Tygodnia Bibliotek. 

12. Zgłoszone bajki ocenia Komisja konkursowa według poniższych kryteriów: 

- zgodność z celami i kryteriami bajki terapeutycznej. 

- poprawność gramatyczna, stylistyczna i ortograficzna. 

- oryginalność pomysłu 

13. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody. 

 

Regulamin konkursu będzie dostępny przez cały czas trwania na stronie biblioteki: 

http://biblioteka.elk.pl/ 

http://biblioteka.elk.pl/


 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

KRYTERIA BAJKI TERAPEUTYCZNEJ: 

Bajki terapeutyczne dla dzieci to specjalnie tworzone krótkie opowiadania z morałem. Świat jest 

w nich widziany z dziecięcej perspektywy. Mają pomóc odbiorcom w pokonywaniu trudności i 

rozwiązywaniu problemów, które w obrazowy sposób pomagają uporać się z rzeczywistością i 

problemami emocjonalnymi. 

- tematyka bajek terapeutycznych może dotyczyć różnych trudnych sytuacji tj. pokonywanie lęków 

związanych np. z ciemnością, wizytą u lekarza, śmiercią kogoś bliskiego, rozwodem rodziców, 

wyjazdem, pojawieniem się rodzeństwa, w radzeniu sobie z rówieśnikami, a także trudnościami w 

nauce. Dziecko odnajduje tam swój problem, może go wewnętrznie przepracować i poznać inne 

wzory zachowania, odczuwania i myślenia. 

- ważną rolą bajek terapeutycznych jest stworzenie okazji do przeżycia przez odbiorców 

konkretnego doświadczenia emocjonalnego, możliwości jego pokonania lub rozwiązania problemu, 

obniżenia napięcia emocjonalnego, oswajania lęków, uwrażliwienia na trudności innych. Służyć 

mają jako wzorzec konkretnego zachowania, wzmacniają poczucie własnej wartości, uczą 

pozytywnego myślenia, wskazują możliwości rozwiązywania trudności i problemów, odprężają i 

wyciszają emocje. 

- wprowadzone do bajki postaci pomagają bohaterowi znaleźć sposoby przezwyciężania trudnych 

chwil życia. Dziecko ma możliwość przebycia z bohaterem całej drogi wyjścia z lęku. Zazwyczaj 

bohaterami bajek terapeutycznych są małe zwierzątka, dzieci lub zabawki, z którymi czytelnik 

(słuchacz), może się identyfikować. 

- Bajki terapeutyczne posiadają określoną strukturę, bohater (dziecko, zwierzątko, wymyślona 

postać) przeżywa trudną sytuację, a dodatkowa postać pokazuje jak można sobie z tym poradzić. 

- w jednej bajce poruszany i rozwiązywany jest jeden problem. Dzięki temu bajka porządkuje świat 

dziecka. 

 

  

 

Opracowano na podstawie hasła „Bajka terapeutyczna” znajdującego się w serwisie „Wikipedia”, oraz literatury Marii 

Molickiej 


