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„Uczuciometr Inspektora Krokodyla”  Susanna Isern 

To książki o emocjach, która zawiera zarówno opowieści jak i wskazówki do pracy. 
Zachęca do zastanawiania się, analizowania, szukania odpowiedzi razem z 
Krokodylem, zwracając uwagę na to,  po czym rozpoznać daną emocję. 

„Kołpeł Łołpeł”. Agnieszka Borowiecka, Gabriela Gąsienica 

Dzięki tej bajce przedszkolaki zobaczą, w jaki sposób brzydkie słowa wpływają na 
kontakty międzyludzkie i jak można sobie poradzić z wyeliminowaniem z języka tych 
"przerywników". 

„Szelf-Reg. Opowieści dla dzieci”  Agnieszka Stążka – Gawrysiak  

Książkę ma  nowy tytuł Self-Regulation.  Jest to propozycja opisująca domowe 
awanturki dzieci z powodu koloru kubka,  nieśmiałość która nie pozwala się bawić, 
podłożenie nogi „bez powodu”, szaleństwa w przedszkolnej szatni… Każda historyjka 
kończy się pigułką wiedzy dla rodziców, która pomaga zrozumieć co się stało, z 
czego wynika dane zachowanie…. 

„Złość i smok Lubomił”  Wojciecha Kołyszko,  Jovanki Tomaszewskiej 

Złość i smok Lubomił opowiada o tym, co tracimy, gdy nie dopuszczamy do głosu 
złości,  
a także co się dzieje, jeśli nie potrafimy nad nią zapanować. Książka zawiera 
„Instrukcję obsługi złości”, w przystępny sposób przedstawiającą praktyczne sposoby 
radzenia sobie z tym uczuciem. 

„Kto zgubił kapelusz?”  Aleksandra Struska-Musiał 

To idealna książka dla dzieci nieśmiałych, która podpowiada  jak walczyć  
z niepożądanymi emocjami, pokazuje dlaczego wato wyjść z własnej strefy komfortu. 
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