
Emocje część I

Wielu rodziców, nauczycieli,  wychowawców zastanawia się jak rozmawiać o emocjach z
dzieckiem. Kiedy pytać o trudne przeżycia? Czy opowiadać o własnych? Jak opisywać emocje
dziecka?  Czy  udzielać  mu  porad,  wskazówek,  przykładów?  Na  te  i  inne  pytania  znajdziecie
Państwo odpowiedź w poradnikach dotyczących kwestii  wychowawczych, które polecaliśmy na
naszej  stronie.  Zdarza  się  jednak,  że  pomimo wyposażenia  w wiedzę  teoretyczną  brakuje  nam
praktyczncyh przykładów lub dostępu do dziecięcego języka, który dobrze zobrazuje to co chcemy
dziecku przekazać. W tych przypadkach pomocne będą książki, książeczki, wierszyki, ćwiczenia i
opowiadania,  które  poruszają  temat  trudnych  emocji.  Być  może  posłużą  one  jako  początek
rozmowy dyskusji, relfeksji... Pamiętajmy, że te materiały są   narzędziem, które pozwala pogłębić
temat emocji i mogą służyć jako punkt odniesienia w dalszej edukacji emocjonalnej dziecka. 

Marijanović, S. „Mała encyklopedia Domowych Potworów”, wydawnictwo Nasza księgarnia 

 

 GRUPA WIEKOWA: 5-10 lat

Książka w zabawny sposób opisuje „potwory” czyli trudne emocje. Każdy potwór ma swoje
imię, cechy, wygląd (tutaj  wyobraźni pomagają ciekawe rysunki), sposób zachowania.  Potworki
służą jako „ściągacze” ciężaru poczucia winy z dziecka.  Pozwolą wytłumaczyć mu, że nie jest jego
winą, że smuci się, złości czy zazdrości – to po prostu potworek opanował jego glowę ;) 

Minasowicz, K. „Mój przyjaciel niedźwiedź”, wydawnictwo Bajka

GRUPA WIEKOWA: 4-8 lat

Opowieść o chłopcu i dzieczwynce, których wiele łączy (nie tylko przyjaciel niedźwiedź).
Bohaterów  poznajemy  osobno  –  jednego  na  jednej  stronie  książki,  drugiego  na  drugiej.  W
króciutkich zdaniach opisane są ich myśli, uczucia, przeżycia dzieci. Tytułowy niedźwiedź pomaga
dzieciom zmierzyć się z trudnymi emocjali: lękiem, niepokojem, niepewnością, a także dodaje siły
w codziennych sytuacjach.  Książka skłania  do refleksji  i  będzie  świetną okazją  do rozmowy z
dzieckiem, inaczej będzie rozumiana przez młodsze i starsze dzieci, a co za tym idzie rośnie wraz z
dzieckiem. 



Walden, L., Jones, R. "Uczucia", wydawnictwo Zielona Sowa

GRUPA WIEKOWA: 4/5-7/8 lat

Przepiękna książka i  ciekawe podejście  do tematu emocji.  W środku książki  znajdziecie
dziurkę w kształcie  obrysu chłopca,  który jest  tu  bohaterem. Jego różne nastroje  opisane są w
pięknych  krótkich,  rymowancyh  wierszykach.  Dodatkowo  ciekawe,  pastelowe  i  przyjemne
ilustracje przedstawiają w nieoczywisty sposób towarzyszące mu przeżycia. Książeczka może być
trudna dla młodszych dzieci, z uwagi na opisy-wiersze oraz pastelowe, nie kontrastowe obrazki. 

Llenas, A. “Kolorowy potwór”, wydawnictwo Mamania

GRUPA WIEKOWA: 3-6 lat 

Książeczka  opowiadająca  o  uczuciach  obrazami.  Krótkie  opisy  towarzyszą  kolorowym
obrazkom  kojarzącym  się  z  danym  nastrojem.   Książka  może  być  inspiracją  dla  rodziców  i
nauczycieli  do tworzenia zadań,  ćwiczeń,  kart  pracy związanych z emocjami.  Można odszukać
również gotowe materiały w języku hiszpańskim, a także propozycje zabaw z potworkami. 



 Quintero, A., Soma, M. “Nie trzeba słów”, Wydawnictwo Tako

GRUPA WIEKOWA: 2/3 – 5 lat 

Niezwykle ciepła książka o miłości. Napisana wyjątkowo prostymi słowami, a przekazująca
ogromną siłę uczucia, bliskości, miłości. Zwierzęta wydają różne dźwięki, żeby się porozumiewać,
tylko  żyrafa  milczy...Książka  zmusi  do  refleksji  również  dorosłych  –  czy  czasami  nie
wypowiadamy za dużo słów, gdy zwykłe objęcie wystarczy? Z historią możemy zapoznać młodsze
dzieci – które chętnie będą powtarzały odgłosy zwierząt i starsze, które będą próbowały zrozumieć
przekaz historii. Książkę można polecić jako usypiankę – warto zakońćzyć z dzieckiem dzień tak
miłym akcentem jakim jest wtulenie się w ramiona rodzica. 

Pujol, E., Pujol, P., Alzina, R. B. “Wielka księga emocji”, wydawnictwo Jedność dla dzieci 

GRUPA WIEKOWA: 6-10 lat 

Osobne opowieści odnoszące się do przeróżnych stanów: impulsywność, znajomość siebie,
nazywanie emocji, umiejętność kontrolowania zachowania, gniew, strach, smutek, poczucie winy,
odporność i radzenie sobie w trudnych sytuacjach,  odpowiedzialne decyzje, wspomnienia, empatia,
nieśmiałość, zemsta, asertywność, wdzięczność, przebaczenie, dzielenie emocji z innymi. Książka
zawiera 20 opowiadań podzielonych na 3 części:  "Moje emocje" (pozytywne nastawienie do siebie
i świata, identyfikacja emocji), "Zbliżają mnie" (jak pokonać napotykane trudności) , "Do innych" 
(emocje w kontekście społecznym). Książka posłuży rodzicom ale i nauczycielom na początkowych
etapach edukacyjncyh. 



Brenifier, O. „Uczucia, co to takiego?”, Wydawnictwo Zakamarki 

GRUPA WIEKOWA: 6-12 lat 

Ta lektura zmusza do refleksji. Książka nie tworzy historii, nie przestatawia bohaterów, a
obrazki nie tworzą nawet tła. Książka nie odpowieda na pytania a je zadaje i to nie łatwe pytania, a
nawet takie jakich zazwyczaj dorośli nie zadają...np. Po co przyjaciele, czy nie można bawić się
samemu?,  Czy nie  potrzebujesz  czasem dowodów miłości  rodziców?  Kto  doprowadza  Cię  do
wściekłości  inni  czy  Ty  sam?  Książka  będzie  świetną  pomocą  dydaktyczną  dla  nauczycieli  i
wstępem do ciekawej, filozoficznej rozmowy z dziećmi na temat emocji. 

Opracowanie zbiorowe, „Bajkoterapia, czyli bajki pomagajki dla małych i dużych”,
Wydawnictwo Nasza Księgarnia 

GRUPA WIEKOWA: 6-12 lat 

Ta praca zbiorowa, to zbiór bajek, przedstawiających konkretne problemy z jakimi borykają
się  dzieci  (kłótnia  rodziców,  rywalizacja  pomiędzy  rodzeństwem,  wykonywanie  obowiązków,
uzależnienia rodziców, radzenie sobie w wirtualnym świecie).  Znajdziemy tu opowieści służące
zbudowaniu wiary we własne możliwości, radzeniu sobie z lękiem. Szczególnie ważne w książce
jest  zawarcie  w  drugim  –  poszerzonym  wydaniu wskazówek  eksperta  dotyczących  tego  jak
rozmawiać z dzieckiem o danym temacie. 

Przygotowała – Agata Harsze-Wojciechowska, psycholog, pracownik PPPP w Wieliczce.

https://www.zakamarki.pl/autorzy/autor/index/?id=26
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