
Wykaz literatury dziecięcej  
poruszającej tematykę emocji i zachowania w różnych sytuacjach. 

Rodzicu warto kupić na „gwiazdkę” i przeczytać z dzieckiem.  
 

„Moje małe strachy” – Jo Witek  

Małe dzieci czasem boją się ciemności, dziwnych kształtów, dźwięków, wymyślonych potworów i 

zwierząt. Razem z bohaterką opowiadań przechodzimy przez kolejne strony, poznając źródła 

dziecięcych lęków i sposoby na ich ukojenie. 

„Kiedy nie możemy się przytulić” – Eoin MacLaughlin 

Kolczasty Jeż i Żółw z twardą skorupką wiedzą, że przytulanie i uściski to najprostsze sposoby na 

okazanie komuś uczucia. A jeśli wszystko dookoła zmienia się tak bardzo, że nie możemy się 

przytulać? Jeśli nie możemy podać ręki na przywitanie, wyściskać przyjaciela, a czasem nawet nie 

możemy się z nim zobaczyć? 

Wzruszająca opowieść o Jeżu i Żółwiu, którzy mimo przeszkód i ograniczeń na nowo uczą się, jak 

okazywać sobie miłość. 

„Przyjaciele żyrafy” – J. Berendt, A. Ryfczyńska  

Jak zatroszczyć się o kogoś, kto źle się czuje? 

Jak odmówić komuś, kogo lubimy, a kto bardzo czegoś pragnie – ale my nie? 

Gdzie szukać pomocy, gdy ktoś jest dla nas niemiły? 

Co to znaczy, że dorośli pracują? 

Oto niektóre z ważnych dziecięcych problemów, które pojawiają się w książce „Przyjaciele żyrafy”. 

Żyrafa Bibi, jej najlepszy przyjaciel, szakal Zenon, i inne zwierzęta z Leśnego Zakątka rozmawiają ze 

sobą na te właśnie tematy, czasem burzliwie. 

„Ale ja Cię nie znam” – D. Geisler 

Książka ta w przystępny sposób uczy dzieci, jak odmawiać obcym! Tym, którzy chcą pokazać im 

pieska, poczęstować cukierkiem lub zapraszają je do swojego samochodu. To bardzo ważne, żeby 

dziecko umiało powiedzieć „Ale ja cię nie znam i nigdzie z tobą nie pójdę!”. Ta książka pomoże im 

zrozumieć tę podstawową zasadę bezpieczeństwa.  

„Buziak? Nie!” – B. Rose 

Leon ma tego po dziurki w nosie: ciocia Kasia, wujek Karol i babcia Emilia ciągle chcą od niego 

buziaki. A to przecież takie okropne – no nie! Gdyby tylko Leon znalazł na to sposób. W końcu na 

urodzinach taty wpada na pewien pomysł… 

„Co to ten rak”- S. Herlofsen  

Co to jest ten rak? Dlaczego tyle osób choruje? Czy mogę przytulić chorą babcię? Czy zawszę 

muszę być miły dla chorej siostry? 

Kiedy dzieci stykają się z rakiem, czy to z powodu choroby członka rodziny czy własnej, mają wiele 

pytań, na które rodzic nie zawsze zna odpowiedź. Dr Sarah Herlofsen odpowiada na nie szczerze i 

otwarcie, wyjaśnia, jak rozwija się guz i co się wówczas dzieje w organizmie. Podpowiada również 

rodzicom, w jaki sposób mogą rozmawiać ze swoim dzieckiem na wszystkie trudne tematy związane 

z tą chorobą. 
 



„Dusia i Psinek – Świnek” – J. Bednarek / seria książek/ 

„Dzień Niegrzeczniucha” - Dusia jest pewna, że dziś wypada Dzień Niegrzeczniucha! Tak po 

prostu musi być, bo nawet mama jest naburmuszona, a w domu pojawia się tajemniczy piegowaty 

rudzielec – wujek Kacper, który okropnie łobuzuje  

„Wszystko w porządku”- Dusia bardzo lubi czekoladę. Ale może ją pałaszować dopiero wtedy, kiedy 

zje brokuły. Zdaniem mamy wszystko trzeba robić we właściwym porządku. A przecież każdemu 

zdarza się pomylić kolejność…. 

Dusia i Psinek-Świnek” to seria książek dla najmłodszych o rezolutnej dziewczynce, która poznaje 

świat wokół siebie razem z mamą, tatą, najlepszym przyjacielem z przedszkola Tomkiem, a przede 

wszystkim ze swoim ukochanym Psinkiem-Świnkiem. Musicie jednak wiedzieć, że Psinek-Świnek nie 

tylko dodaje Dusi otuchy w trudnych życiowych momentach. Maskotka ma także własne tajemnice… 

„Nikt się nie boi” – Dusia bardzo chce usłyszeć jakąś STRASZNĄ bajkę na dobranoc. Gdy jednak 

w historyjce taty pojawia się Zielony Potwór – łobuz, który nie zakręca pasty do zębów i po kryjomu 

wyżera nocą ciasteczka – dziewczynka jest trochę zaniepokojona. 

„Kto się boi lisa „ – A. Green 

Królik, Kaczuszka, Myszka i Owieczka. Wszyscy uciekają do domu Królika, żeby się schować. Ale 

czy Lis jest naprawdę taki straszny, jak myślą? 

Pięknie ilustrowana i rymowana książka, która pomaga pokonywać lęk przed tym, co nieznane. I 

uczy, że często lęk jest tylko tworem wyobraźni. 

„Kiedy nadchodzi smutek” – E. Eland 

Jak dziecko może poradzić sobie z trudnymi emocjami, które przeżywa? Jak pokazać mu, że ciężki 

dzień nie będzie trwał wiecznie, a największy nawet smutek kiedyś przeminie? Książka pomagająca 

oswajać dzieci ze smutkiem, który czasem niespodziewanie pojawia się na progu. 
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