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Ewa Ostrowska

• Dorosłym ku przestrodze, 
dzieciom dla 
nauki.Opowiadania o dużych 
problemach małych 
czytelników.Sytuacje tu 
przedstawione mogły się 
zdarzyć wszędzie i każdemu 
dziecku.  

• Poznajcie historyjkę Karolka..
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  Gra planszowa 
Odkryj siebie i poznaj swoje emocje

• To świetna planszowa gra 
rodzinna świetna pomocw 
poznaniu  siebie i swojego 
otoczenia.Może dzięki grze 
uda nam się kiedyś wyjść z 
trudnej sytuacji.Trochę 
zabawy i trochę.. psychologii 
dla każdego, dla dziecka i 
dorosłego.



Elżbieta Zubrzycka

• Co musi wiedzieć dziecko, 
aby było bardziej bezpieczne 
wśród ludzi?  Książka, która 
podnosi poczucie wartości 
dziecka i uczy je 
najważniejszego -szacunku 
dla siebie i dla innych?
Dziecko musi znać swoje 
prawa i umieć powiedzieć 
NIE!



Elżbieta Zubrzycka
• Ta książka, wraz z innymi 

bestsellerami z serii 
Bezpieczne dziecko, pomaga 
zrozumieć mechanizm 
przemocy i zmowy milczenia 
w grupie.Wspiera 
przeciwdziałanie tym grożnym 
zjawiskom i to we współpracy 
z dziećmi.Wspólne czytanie i 
omawianie jej  treści pozwoli 
wdrożyć zasady 
bezpiecznego postepowania.



Tadeusz Ross

• Pomysłowe, dowcipne i pełne 
wdzięku wiersze dla 
najmłodszych.Znajdziesz 
odpowiedż: dlaczego 
płaczemy?skąd się bierze 
radość?czy zazdrośc jest zła?i 
inne….Znajdziesz mądre 
odpowiedzi na zadane pytania 
oraz płytę CD



Marcin Brykczyński 
Lidia Głażewska Danko

• Zestaw 12 uczuć nazwanych, 
opisanych i 
zilustrowanych.Dzieci mają 
okazję uczyć się wyrażania 
swoich emocji w twórczy 
sposób malując, 
rysująć,chlapiąc, drapiąc, 
marząc rękami, a z Waszą 
pomocą także pisać na 
przeznaczonych dla nich 
stronach.Rodzice dowiedzą 
się więcej o uczuciach dzieci.



Roksana Jedrzejewska- 
Koziełło

• Jak to jest, gdy się ma bardzo 
zajętych, wciąż nieobecnych 
rodziców..? i ma się wszystko, 
co tylko można kupić ale 
długie godziny spędza się 
samotnie? A jak wtedy, kiedy 
się jest zwykłym dzieckiem, ze 
zwykłego podwórka, na 
którym pojawia się Królewna?
Co w tej sytuacji okazuje się 
prawdziwym skarbem?



Barbala Pocz i Dóra Csanyi

• Ksążka jest przyjazną dziecku 
wersją tego skompliwanego 
dokumentu.W interesujący 
sposób mówi o prawach 
dzieci niepełnosprawnych i 
dzięki temu promujemy ten 
trudny, ale niezwykle ważny 
temat.Żadnego dziecka nie 
można odrzucać



Wojciech Eichelberger

• Dziecko ze wszystkiego na 
świecie najbardziej potrzebuje 
miłości rodziców, musimy je 
po prostu kochać.Wszystko w 
dziecku jest, wystarczy  nie 
popsuć!



Wydawnictwo Harmonia 
• Rozpoznawanie emocji jest 

niezwykle ważne w 
komunikacji między 
ludźmi.Niektórym osobom 
należy pomóc w 
rozpoznawaniu,nazywaniu i 
rozróżnianiu emocji. 
Proponujemy 4 zestawy: 
radosć i smutek; życzliwość i 
gniew;duma i wstyd; strach i 
wstręt.Ponadto propozycje 
gier, zabaw zespołowych z 
rodzicami i kolegami.



Elżbieta Zubrzycka

• O tym jak bronić się przed 
agresją innych? Jak działać 
wspólnie grupą przeciw 
dręczycielowi. Czy uda się 
przeciwstawić bez stosowania 
przemocy?



Grzegorz Kasdepke

• Tylko bez całowania! czyli jak 
sobie radzić z niektórymi 
emocjami, to zbiór zabawnych 
opowiadań poświeconym 
uczuciom między innymi 
tęsknocie, wstydowi, poczuciu 
krzywdy, zazdrości.Dzięki tej 
książce żadne uczucia nie 
będa Wam straszne!



Wojciech Kołyszko Jovanka 
Tomaszewska

• Zabawy i ćwiczenia, 
pomagające zrozumieć i 
oswoić swoje emocje.Czy 
wiesz, po co nam jest wstyd?
Dzieci dowiedzą się o 
pożytkach jakie wynikają ze 
zdrowego wstydu, a także o 
jego destrukcyjnej sile, gdy 
wstydzimy się 
nadmiernie.Kolejne bajki z tej 
serii przedstawiają złość, 
zazdrość,strach, 
smutek,radość.


