KSIĄŻKI DLA DZIECI O TEMATYCE UTRATY BLISKIEJ OSOBY
Zdarza się, że dzieci zadają nam pytania na które trudno znaleźć nam odpoweidź. Jednym z
takich tematów jest utrata bliskiej osoby, przemijanie, śmierć. Czasami nie wiemy jak odpowiedzieć
i czy w ogóle ten temat dziecku tłumaczyć, w obawie o jego uczucia, a czasami w obawie o kolejne,
trudne pytania. Dobrym sposobem w tych sytuacjach jest wspólne czyatnie książek, omawianie
uczuć bohaterów, trudnych wydarzeń. Przygotowaliśmy kilka ciekawych propozycji poruszających
trudny temat śmierci, które prezentujemy Państwu poniżej.

Davies, B. "Cudowna wyspa dziadka", wyd. Znak
GRUPA WIEKOWA: 2-7/8 lat
Cudowana książka opisująca relację chłopca i jego dziadka. Pewnego dnia Syd i dziadek
wyruszają w podróż na cudowną wyspę. Czy mogą być tam szczęśliwi? Czy nie czują się samotni?
I czy wrócą z niej razem? Książka w pozytywny sposó interpretuje odejście bliskiej osoby
pozostawiającą po sobie ciepłe, żywe wspomnienia. Książka może stanowić dobry początek do
rozpoczęcia rozmowy o tym co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Dokąd idziemy, kiedy
znikamy?

Kruusval, C. "Jabłonka Eli", wyd. Zakamarki
GRUPA WIEKOWA: 3-7 lat
Jest to historia o ulubionym drzewie Eli, jabłonce rosnącej w rodzinnym ogrodzie. Wisoną
jabłonka pokryta jest kwiatami, latem gęsto zarośnięta zielonymi liśćmi, a jesienią daje soczyste
owoce. Niestety pewnej zimy podczas wichury drzewo łamie się pod wpływem podmuchów wiatru.
Eli trudno wyobrazić sobie ogród bez jabłoni, jednak okazuje się, że choć ulubionego drzewa nie
można zastąpić w jej miejsce może powstać coś nowego. Ta piękna metafora przedstawiona jest w
wyjątkowo prosty, przystępny i pozbawiony patosu sposób, który będzie przyjemny w odbiorze
nawet dla małych dzieci.

Wechterowicz, P., Dziubak, E. "W pogoni za życiem", wyd. Ezop
GRUPA WIEKOWA: 3-7 lat
Jętka, bohaterka książki, to mucha żyjąca zaledwie 24 godziny. Dowiadując się o krótkim
czasie jaki jej został postanawia wykorzystać go najlepiej jak tylko można. Podróżuje w
towarzystwie przewodniczki, muchy Łucji. Chce doświadczyć, zobaczyć, poczuć, sprawdzić,
powąchać, dotknąć, spróbować, jednym słowem bierze życie całymi garściami. To piękna historia
będąca zaczątkiem do rozmów z dzieckiem o przemijaniu, o tym jak warto korzystać z życia i
doceniać je każdego dnia.

Brenfier, O. "Życie. Co to takiego?", wyd. Zakamarki
GRUPA WIEKOWA: 5-10/11 lat
Książka z serii dzieci filozofują. Zawiera ciekawe pytania dotyczące życia: dlaczego życie
bywa ciężkie?, co może sprawić, że będziesz szczęśliwy?, dlaczego istnieje człowiek? Autor
odpowiada przykładowo na zadawane czytelnikwi pytania, np. "Dlaczego życie bywa ciężkie? - Bo
rodzice mnie nie rozumieją.". Do udzielonej odpowiedzi zadaje także dodatkowe pytania, jednak w
książce nie znajdziemy na nie odpowiedzi. Trzeba odpowiedzieć na nie samemy, porozmawiać
razem z dzieckiem, pofilozofować :). Książka to niejako spis pytań, które pomogą uporządkować
przemyślenia o życiu.

Prześluga, M. "Bajka o włosie Patryku", wyd. Znak
GRUPA WIEKOWA: 5-10 lat
Główny bohater to .... włos, o imieniu Patryk. Pewnego dnia Patryk i inne włosy dowiadują
się o tym, że mogą wypadać. Początkowo myślą, że to tylko plotki. Z czasem rozumieją, że dzieje
się to naprawdę. Patryk obserwuje jak odchodzą jego kolejni przyjaciele. Probuje zrozumieć te
zmiany, pogodzić się z nimi. Ma obok siebie mentora, siwy włos, tłumaczącego mu sens tego
zjawiska. Okazuje się, że łysienie jest bowiem powolne, stopniowe, jednocześnie nie oznacza to, że
nie jest trudne. Pewnego dnia okazuje się także, że odchodzi jego najbliższa przyjaciółka, a ta utrata
jest dla Patryka wyjątkowo dotkliwa i trudna do przyjęcia. Ta książka to piękna historia
opowiadająca o życiu, śmierci, przemijaniu i godzeniu się ze stratą.

Montgomery, R. Litchfield, D. "Dom babci", wyd. CzyTam
GRUPA WIEKOWA: 5-10 lat
Książka opowiada o bliskiej relacji wnuczka i babci. Babcia miała niezwykłą pracę – była
architektem, projektowała wieżowce, domy, biblioteki, pałace. Teraz ma zaprojektować dom dla
siebie i ukochanego wnuczka. Sprawa wydaje się prosta w obliczu projektów, które babcia
wykonała w przeszłości, jednak babcia z dnia na dzień staje się słabsza. Brakuje jej siły na
codzienne czynności i nie jest w stanie wykonać najważniejszego dla siebie projektu. Pewnego dnia
babcia odchodzi a wnuczek zostaje sam z niedokończonym projektem. Pomimo bólu i samotności
postanawia nie poddawać się i doprowadzić pomysł babci do końca. Niezwykła, ciepła, dodająca
otuchy historia, która sięga do świata fantazji odnosząc się do uczuć jakie towarzyszą nam w stracie
bliskiej osoby.

Carnavas, P. "Ważne rzeczy", wyd. Adamada
GRUPA WIEKOWA: 3/4-6/7 lat
Historia o rodzinie. Rodzina to mama i jej synek, którzy utracili bliskiego – tatę, męża.
Mama przejmuej obowiązki obojga rodziców: pracuje, gotuje, bawi się z Krzysiem. Bywa
zmęczona. Pewnego dnia postanawia zrobić "domowe porządki" zbierając "niepotrzebne"
przedmioty i zostawiając je dla innych, którym mogą się przydać. Okazuje się, jednak że
przedmioty zaczynają wracać do domu. Czy były dla kogoś ważne? Czy dzięki nim pamięć o
bliskim pozostanie bliższa?

Nanetti, A. "Mój dziadek był drzewem czereśniowym", wyd. Nasza Księgarnia
GRUPA WIEKOWA: 11-15 LAT
Książka do samodzielnego czytania przez dziecko (choć warto też czytać ja razem,
rozmawiając o niej). Jest to wyjątkowo wzruszajająca opowieść, którą polecamy również dorosłym.
Autorka porównuje nasze życie do życia drzewa, akcentując potrzebę człowieka do pozostawienia
po sobie czegoś ważnego, istotnego, czegoś co wzbogaci lub pomoże w życiu innych. Bohaterem
jest sześcioletni Antoni, który opowiada swoją historie, historię swojej rodziny. Ponzajemy punkt
widzenia dziecka na trudne sytuacje w życiu dorosłych. To książka o rodzinie, miłości, chorobie,
próbie zrozumienia najbliższych i szukaniu z nimi punktów wspołnych, a także o tym co po sobie
zostawiamy kiedy już odejdziemy.

Zestawienie przygotowała :
Agata Harsze-Wojciechowska, psycholog, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Wieliczce.
Wszystkie zamieszczone zdjęcia zaczerpnięte zostały ze strony internetowej wydawcy.

