
Niezmiennie wiadomo, że bajki od 
zawsze były sposobem na przeka-

zywanie dzieciom wiedzy i zasad 
moralnych. Pomagają także naj-
młodszym poznawać i nazywać 
własne emocje, są nośnikami 
ważnych uniwersalnych wartości 

moralnych. Bez wątpienia książka 
jest drogowskazem świata wartości, 

podstawą, fundamentem i punktem 
wyjścia do rozmów o wartościach. Potrze-

ba kontaktu z książką nie powstaje u dziecka spontanicznie, 
muszą ją wzbudzić nauczyciel i rodzic w procesie wychowa-
nia. Poprzez utożsamienie się z bohaterem dzieci są w stanie 
przepracować różne trudne dla siebie sytuacje i poradzić so-
bie z przykrymi emocjami. Co ważne, nabywają umiejętności 
społeczne i emocjonalne. Czytanie uczy odróżniania dobra 
od zła, dostarcza pozytywnych wzorców, wpływa na rozwój 
uczuć i zachęca do refl eksji nad konsekwencjami własnych 
słów i czynów. Dzięki bajkom i baśniom dziecko zaspokaja 
swoje potrzeby psychiczne – poczucie, że jest kochane, ak-
ceptowane i bezpieczne. 

Mając świadomość, że wskazanie dzieciom życiowych 
wartości jest najważniejszym zadaniem wychowawczym 
zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli, w bieżącym roku 
szkolnym zaprosiliśmy placówki oświatowe z całej Polski 
oraz poza jej granicami w podróż do świata wartości i dzie-
cięcej wyobraźni poprzez realizację Międzynarodowego 
Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek”. Inspiracją 
do napisania projektu stały się książki Ireny Koźmińskiej 
i Elżbiety Olszewskiej „Z dzieckiem w świat wartości” oraz 

„Wychowanie przez czytanie”. To bez wątpienia perełki, 
dzięki którym udało nam się tak skonstruować działania 
projektowe, aby w bajkowej scenerii, z udziałem znanych 
bohaterów bajek, dzieci mogły uczyć się rozpoznawania, 
przeżywania i nazywania najistotniejszych wartości w życiu 
człowieka. Skupiłyśmy się na wartościach moralnych, to 
tzw. drogowskazy, mapy, które wyznaczają nam drogę do 
szczęśliwego życia.

Wiemy, że głośne czytanie rozwija, budzi emocje i uczu-
cia. Za nami dopiero kilka miesięcy projektowych działań, 
a wokół nas atmosfera ciepła, szacunku i wzajemnej blisko-
ści. W przedszkolnych salach radośnie rozbrzmiewa piosenka 

„Magiczna moc bajek” do słów Anny Bomby i muzyki Ludmiły 
Fabiszewskiej. Utwór powstał w oparciu o cele projektu. Niech 

„Magiczna moc bajek” czyni jak najwięcej dobra i wprowadza 
dużo radości i szczęścia w podejmowanych działaniach! 

Magiczna moc bajek
(sł. Anna Bomba, muz. Ludmiła Fabiszewska)

Bajki z nami rozmawiają
w domach, szkołach i przedszkolach.
Bawią, radzą i wspierają,
taka właśnie jest ich rola.

Ref. Bajki moc magiczną mają, 
dobrym słowem dzielą się.
Nasze serca otwierają 
i kto czyta, o tym wie. 

Bajki z półek nas wołają,
mamy z nimi przygód wiele.
Do czytania zapraszają,
to najlepsi przyjaciele.

Ref. Bajki moc magiczną mają… /2×

Bajki uczą i wzruszają,
są krainą pięknych marzeń.
Wyobraźnię rozwijają,
dobrze jest nam co dzień razem.

Ref. Bajki moc magiczną mają… /2×
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23 kwietnia 
obchodzimy 
Dzień Książki.

To idealny 
moment, aby 
porozmawiać 

z dziećmi 
o MAGICZNEJ 
MOCY BAJEK! 

Anna Zielińska
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Piosenka „Magiczna moc bajek” 
na płycie „Bliżejprzedszkolna 

pięciolinia” lub do pobrania na
 www.blizejprzedszkola.pl

czyli bajkowa podróż do krainy 
wartości i dziecięcej wyobraźni


