
Przedstawiamy Państwu kilka lektur, które mogą pomóc i zainspirować do rozmowy z dziećmi na temat 
emocji i ich konstruktywnego wyrażania. Życzymy przyjemnej lektury i twórczych konwersacji. 

1.  „Bajkoterapia,  czyli  bajki-pomagajki  dla  małych i  dużych”  (3-12 lat)  Artur  Barciś,  Grażyna
Bąkiewicz,  Ryszard  Cebula,  Katarzyna  Dowbor,  Cezary  Harasimowicz,  Katarzyna  Klimowicz,
Rafał Królikowski, Beata Ostrowicka, Zofia Stanecka, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Dorota
Suwalska, Agnieszka Tyszka, Janusz L. Wiśniewski, Grażyna Wolszczak 

2. „Bulbes i Hania Papierek. Prawie się nie boję...” (3-9 lat)”  Anna Onichimowska

3. „Co robić, gdy się martwisz” (dla dzieci 6+) Dr Dawn Huebner



4. „Co robić, gdy się złościsz. Techniki zarządzania złością” (dla dzieci  6+) Dr Dawn Huebner

5. „Kolorowy potwór” (1-6 lat) Anna Llenas 

5. „Kostka i Bruno. Bajki wychowajki”(3-12lat) Dominika Słomińska

6. .„Mamo, co by było, gdyby... Jak i po co rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy” 

Monika Janiszewska, Małgorzata Bajko 



7.  .Self-regulation opowieści  dla dzieci  o  tym jak działać gdy emocje biorą górę.”  (3 – 12 lat)
Agnieszka Stążka-Gawrysiak 

8. Seria książek o uczuciach GWP
a) Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska (4-12 lat) 

„Radość i wyspa Hopsiup”
„Garść radości, szczypta złości. Mnóstwo zabawnych ćwiczeń z uczuciami”
„Smutek i zaklęte miasto”
„Wstyd i latający śpiwór”
„Zazdrość i wyścigi żółwi”
„Złość i smok Lubomił”



b) Kołyszko Wojciech  (4-12 lat) 
„Pogromca potworów i magia strachu”

„Zaklęte miasto i sekrety smutku” (4-12 lat) - 

9.. . Seria książek „Uczucia Gucia.” (1-5 lat)Aurélie Chien Chow Chine 

 

itp.

9. „Tęskniący Zenon i żyrafa, która spadła z krzesła”  (3-6 lat) Joanna Berendt, Aneta Ryfczyńska

10. „Uważność i spokój żabki” (dla dzieci w wieku 5-12 lat) Eline Snel 

Opracowali psycholodzy PPP nr 1 w Gdyni -  Elżbieta Sawicka, Joanna Lewańczyk-Popow
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