
Przykłady literatury dziecięcej na temat 

emocji i relacji społecznych dla dzieci w wieku 4-5 lat 

(gr. III „Magiczni Artyści”) 

„Wszystko o emocjach” –Brooks Felicity, Allen Frankie. 

To książka do czytania, rozmawiania, dyskutowania i oglądania dzięki pięknej rysunkowej formie. 

Jest poradnikiem dla dzieci o tym, czym są emocje, jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić. 

Pomocna jest również dla rodziców – podpowiada jak rozmawiać o emocjach z dziećmi. 

„Przygody Fenka” – Magdalena Gruca. 

W każdej z książeczek Lisek Fenek mierzy się z inną emocją. Dziecku łatwo utożsamić się z 

Fenkiem, bo też jest przedszkolakiem. Na końcu każdej książki znajduje się pomysł na zabawę, 

ćwiczenie, które przybliży daną emocję. 

„Kolorowy potwór” – Anna Llenas. 

Bohaterem tej książki jest tytułowy potwór, któremu przyjaciółka pomaga poukładać emocje, 

opowiadając o każdej z nich. Prosta historia i bardzo trafny przekaz dla dziecka w wieku 

przedszkolnym.  

„Montessori. Obrazkowa księga emocji” – Marine Duvouldy.  

Bohaterem książki jest Łukasz i kot Orion, który zabiera chłopca w wędrówkę po kolejnych 

planetach. Na każdej z nich opowiada o jednej emocji oraz o sposobach radzenia sobie z nimi. W 

powieści znaleźć można konkretne informacje i praktyczne wskazówki jak rozpoznawać 

i rozładowywać emocje. 

„Cynamon i Trusia”. Wierszyki o złości i radości. – Stark Ulf. 

Główni bohaterowie chłopiec Cynamon i króliczka Trusia odkrywają, nazywają emocje i uczucia 

zarówno te przyjemne i przykre, jakich można doświadczyć w kontakcie z drugim człowiekiem. 

Utwory są lekkie i proste w lekturze, jednak dotykają niezwykle ważnych tematów i pomagają 

najmłodszym nauczyć się przeżywania emocji. 

 

 oprac. L. Kokoszka  
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