
Dzieci w świecie wartości i emocji 
(zestawienie w wyborze) 

 
1. Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 2, Przeciw złu / pod redakcją Michała Głażewskiego i 

Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017. 
Sygnatura: 114369/T.2 
Drugi tom agatologicznego (gr. agathón = dobro) cyklu wydawniczego pt. "Dobro i zło w 

wychowaniu dziecka" - wieloautorską publikację pedagogiczną, podnoszącą wartość mądrej 
edukacji ku dobru, a przeciw złu w różnych dziedzinach i przestrzeniach wychowania.  Tom 
niniejszy, zatytułowany "Przeciw złu", został poświęcony, w odróżnieniu od tomu pierwszego, 
tym właśnie dylematom utylitarystyczno-pragmatycznego i metafizycznego wymiaru dobra i zła. 
Znajduje to swój wyraz już w jego strukturze - trychotomicznym podziale formalnym. Pierwsza z 
trzech części zawiera przyczynki do refleksji nad dobrem przyjemnym, czyli Bonum delectabile, 
druga obejmuje teksty na temat postaci dobra pożytecznego, Bonum utile, część trzecia zaś - 
Contra malo - odnosi się do zła, czy raczej do sprzeciwu wobec istnienia zła. Tytułowa apostrofa 
"przeciw złu" wyznacza właściwie pedagogiczne credo całego tomu drugiego. 

 
 
2. Drużyna Pani Miłki czyli O szacunku, odwadze i innych wartościach / Grzegorz Kasdepke ; 

il. Marcin Piwowarski. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2015. 
Sygnatura: 112140 BL 
W przedszkolu jak zwykle zamieszanie. Dzieciaki świetnie się bawią, tylko pani Miłka się 

martwi, czy zdąży przed porodem porozmawiać z przedszkolakami o uczciwości, szacunku, 
odwadze, współczuciu... Rodzicom bardzo na tym zależy. Pani dyrektor także. Ubiegłoroczne 
zajęcia o uczuciach okazały się wielkim sukcesem. Na szczęście pani Miłka wpada na genialny 
pomysł - stworzenie drużyny piłkarskiej! Zawody sportowe to przecież doskonały pretekst do 
poznania świata wartości. Szybko jednak okazuje się, że nie będzie to takie proste - wszyscy chcą 
grać w ataku, nikt na obronie, a o staniu na bramce nawet nie ma co mówić… [lubimyczytac.pl] 

 
 
3. Dziecko w sytuacjach stresowych / redakcja naukowa Małgorzata Cywińska. - Poznań : 

Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020. 
Sygnatura: 116767 
Stres jest nieodłączną częścią naszego życia. W publikacji stres został odniesiony przede 

wszystkim do negatywnych emocji dziecięcych i wyzwalających je określonych sytuacji 
(obszarów). Monografia ukazuje problematykę w dwóch niezwykle ważkich obszarach. Pierwszy 
z nich dotyczy stresowych interpersonalnych wymiarów rzeczywistości edukacyjnej dzieci, drugi 
został poświęcony funkcjonalnemu, kulturowemu i informacyjno-komunikacyjnemu wymiarowi 
systemów edukacji jako źródła stresu u dzieci. Autorzy tekstów ukazują sytuacje stresowe dzieci 
w kategoriach dystresu, rozpatrują je w sposób interdyscyplinarny, wieloaspektowy, w 
kontekście różnych stanowisk teoretycznych i empirycznych. Przywoływane przez nich obrazy 
dziecięcej rzeczywistości, przyjmujące niekiedy dramatyczny wymiar ich codzienności, czyniące 
niepowetowane straty w psychice, w obszarze funkcjonowania emocjonalnego, 
społeczno-moralnego i poznawczego dzieci, domagają się naszej uwagi, poszukiwania środków 
zaradczych, stosowania różnych form wsparcia, podejmowania określonych działań 
naprawczych, terapeutycznych – czyli naszej ogromnej uważności. 

 
 



4. Dzień dobry, moje emocje! : praktyczna pomoc edukacyjna dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym / Renata Malek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019. 

Sygnatura: 116940 
Czy dzieci potrzebują książek o emocjach? Przecież każdy okazuje je tak, jak potrafi. Nie 

trzeba nikogo uczyć śmiać się lub płakać. Nie ma dobrych i złych emocji. Wszystkie są częścią 
nas. A jednak emocje są czasami od nas silniejsze i tracimy nad nimi kontrolę. Jak to się dzieje, 
że czujemy się przeszczęśliwi, a jednak z oczu płyną nam łzy? Jak okazywać swoją złość, nie 
sprawiając przykrości innym? Czy strach może budzić śmiech? Książka ta powstała, by pomóc 
młodym czytelnikom nazywać i rozumieć różne emocje, zarówno własne, jak i innych. Zadanie to 
ułatwić mają przedstawione na kolejnych stronach realistyczne fotografie, krótkie teksty oraz 
opracowane do nich pytania i proste polecenia. Pracując z tą publikacją, dziecko odkrywa, że 
wszystkie jego emocje, nawet te trudne, są niezwykle ważne. Uczy się, jak można je przeżywać, 
nie krzywdząc innych. Być może silne uczucia doznawane w danej sytuacji, do tej pory 
nienazwane i przykre, staną się dla dziecka bardziej zrozumiałe i oswojone – takie, z którymi nie 
podejmuje się walki, ale które wita się jak bliskich: „Dobrze, że jesteście! Dzień dobry, moje 
emocje!”. 
 

 
5. Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu / redakcja naukowa 

Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. 
Sygnatura: 113592, 114042 
Wywołując w świadomości hasło „dzieciństwo”, budzimy z reguły obrazy pogodne, nawet 

szczęśliwe. Dzieci nie powinny mieć zmartwień – kłopoty przejmują dorośli. Okres dzieciństwa, w 
którym w naturalnym procesie uspołeczniania poznaje się wymagania otoczenia, w silnym 
stopniu kształtuje zręby osobowości podstawowej. Wtedy następuje pierwsze tworzenie się 
obrazów świata społecznego z jego radościami i smutkami. Powstają wyobrażenia o sobie i 
swoich możliwościach, a nawet marzenia. Wyobrażenia te są odbiciem doświadczeń 
dziecięcych, ich intelektualno-emocjonalnych interpretacji zdarzeń, obrazów kulturowych oraz 
ocen wartościujących, które słyszą i poznają.  W romantycznym spojrzeniu na dzieciństwo, 
jakie ukazują antropolodzy kultury odnoszący je do zakładanych celów i form wychowania, jest 
ono dojrzewaniem do następnych okresów w życiu (Rogers, 2001, s. 202–214). To, co się w tych 
latach dzieje, ma budować człowieka szczęśliwego, otwartego na ludzi, chętnego zmianom 
świata na lepsze, twórczego. 

 
 
6. Emocje, komunikacja, akceptacja : program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w 

wieku przedszkolnym i szkolnym : plecak szczęśliwego ucznia / Agnieszka Lasota, Dominika 
Jońca SM. - Warszawa : Difin, copyright 2021. 

Sygnatura: 116787 
Publikacja zawiera 45 gotowych, inspirujących scenariuszy zajęć (wraz z załącznikami do 

pobrania ze strony www), wchodzących w skład programu „Plecak szczęśliwego ucznia”. Jest 
przeznaczona dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjoterapeutów, asystentów rodzin, 
terapeutów oraz superwizorów do pracy profilaktyczno-terapeutycznej, podczas której dzieci w 
średnim i późnym dzieciństwie mogą rozwijać kompetencje emocjonalne i społeczne. Udział w 
kolejnych, zaprojektowanych blokach tematycznych zajęć pozwala wyposażać małego ucznia w 
potrzebne i przydatne umiejętności interpersonalne. Kształtowanie umiejętności społecznych i 
emocjonalnych odbywa się przy jednoczesnym odkrywaniu siebie, swoich możliwości i 
ograniczeń jako punktu wyjścia do poznania innych. Atrakcyjna forma zajęć grupowych, 
cykliczne spotkania, gotowe materiały dydaktyczne, aktywne i twórcze techniki sytuują tę 



metodę pracy profilaktyczno-terapeutycznej jako niezwykle korzystną formę pomocy dziecku i 
wspierania jego rozwoju. 

 
 
7. Jak nauczyć dziecko optymizmu : 35 ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-10 lat / Gilles Diederichs 

; [tł. z j. fr. Monika Szewc-Osiecka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2016. 
Sygnatura: 112091 
Zestaw ćwiczeń zebranych w tej książce daje dziecku okazję do budowania optymistycznego 

podejścia do życia. Pomaga zachować pozytywne nastawienie w obliczu przeciwności oraz 
pokazuje, jak sobie radzić z negatywnymi emocjami towarzyszącymi takim sytuacjom. Uczy 
efektywnej komunikacji z innymi i radzenia sobie ze stresem.  Zróżnicowanie zabaw pozwala 
na przeprowadzenie ich w domu, na zewnątrz, samodzielnie lub w szerszym gronie. Znajdują się 
wśród nich ćwiczenia ruchowe, wspierające rozwój motoryki dużej i małej, ćwiczenia 
relaksujące, gry słowne, elementy dramy, muzykoterapii, feng shui, jogi, NLP, terapii sztuką, 
medytacji, bajkoterapii.  Książka pełna pomysłów, dzięki której zadbasz o rozwój swojego 
dziecka i zwiększysz jego apetyt na życie! 

 
 
8. Jak radzić sobie ze złością i kaprysami : 35 ćwiczeń dla dzieci w wieku 3-10 lat / Gilles 

Diederichs ; tł. Monika Szewc-Osiecka ; il. Muriel Douru. - Kielce : JEDNOŚĆ, 2016. 
Sygnatura: 112092 
Zestaw ćwiczeń zebranych w tej książce daje dziecku możliwość wyrażenia negatywnych 

emocji w akceptowalny dla innych sposób. Pomaga również w zapanowaniu nad wybuchami 
wściekłości, w radzeniu sobie z narastającą frustracją i nagłymi zachciankami. Uczy właściwej 
komunikacji z innymi, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, pogłębia więzi rodzinne poprzez 
zachęcanie do współdziałania.  Zróżnicowanie zabaw pozwala na przeprowadzenie ich w 
domu, na zewnątrz, samodzielnie lub w szerszym gronie. Znajdują się wśród nich ćwiczenia 
ruchowe, wspierające rozwój motoryki dużej i małej, ćwiczenia relaksujące i wyciszające, 
elementy jogi, tai-chi, qui gongu, terapii sztuką, medytacji, bajkoterapii.  Książka pełna 
pomysłów, dzięki której zadbasz o rozwój swojego dziecka i dobrą atmosferę w rodzinie! 

 
 
9. Kreatywne dzieci : 21 przepisów na twórcze popołudnie / Renata Kochan ; ilustrowała 

Milena Milak. - Poznań : Zysk i S-ka, op. 2017. 
Sygnatura: 113910 
Od inspiracji do realizacji Chcesz rozwijać w dziecku kreatywność i ciekawość świata? Pomóc 

mu wsłuchać się w swoje emocje i nauczyć budować dobre relacje z innymi? Kreatywne dzieci 
Renaty Kochan to skarbnica pomysłów, jak poprzez zabawę wspomóc rozwój dziecka, a także 
odkrywać jego zdolności. To propozycja skierowana do wszystkich rodziców, opiekunów i 
nauczycieli, nie wymaga przy tym drogich czy wymyślnych materiałów. Wszystkie niezbędne 
elementy każdy z nas znajdzie u siebie w domu. Jedyne, czego potrzeba, to dobre chęci i otwarta 
głowa. Pomysły na zabawy plastyczne zebrane w tej książce łączą wiele dziedzin. Wspólne 
działanie i rozmowa staną się też - mam taką nadzieję - dobrą zabawą. Zachęcam do 
indywidualnego rozwijania zawartych w książce pomysłów. Wsłuchajmy się w dzieci. Ze wstępu 
Autorki. 

 
 
 



10. Mali dyplomaci czyli Jak zasady pomagają zrozumieć świat / [Łukasz Walewski w 
rozmowie z córką Marysią]. - Kraków : SQN Wydawnictwo Sine Qua Non, 2020. 

Sygnatura: 116818 
Łukasz Walewski w rozmowie z córką Marysią: - Marysiu, napiszemy razem książkę. Co ty na 

to? - Ekstra! - ucieszyła się dziewczynka. - A o czym? - Podniosła się na łokciach i patrzyła na tatę 
z zainteresowaniem. - O dobrym wychowaniu, właściwym zachowaniu, manierach i zasadach, a 
także o tym, skąd się wzięły. Bo popatrz: dlaczego niektóre nam pasują, a innych zupełnie nie 
mamy ochoty przestrzegać? I dlaczego ich mimo to przestrzegamy, wierząc, że jednak warto? W 
waszym domu codziennie słychać „Proszę”, „Dziękuję” i „Przepraszam”? Znakomicie! Czasem to 
jednak nie wystarcza, a rodzice zapominają, że dzieci nie należy ciągle poprawiać, ale 
naprowadzać na właściwe rozwiązanie. 

 
 
11. Mindfulness dla dzieci : poczuj radosć spokój i kontrolę / Carole P. Roman, J. Robin 

Albertson-Wren ; tłumaczenie Joanna Sugiero. - Gliwice : Helion SA, 2020. 
Sygnatura: 116244 
Ta książka jest przeznaczona dla najmłodszych czytelników. Przywołuje historie dzieci, które 

znalazły się w trudnej sytuacji i musiały dokonać wyboru - a poradziły sobie z tym dzięki wielu 
różnym technikom. Te zostały opisane głosami samych dzieci, które dzielą się również własnymi 
ćwiczeniami na uważność, do zastosowania w różnych okolicznościach życiowych. Ponadto 
znalazły się tu propozycje świetnych ćwiczeń kształcących umiejętność skupiania się na własnych 
emocjach i rozpoznawania ich. To rzecz, którą młodzi odbiorcy mogą przeczytać wspólnie z 
rodzicami albo samemu po cichu - a potem wypróbować zaprezentowane techniki, a te, które 
polubią najbardziej, stosować jak najczęściej w codziennym życiu. Powyższy opis pochodzi od 
wydawcy. 

 
 
12. Mindfulness dla dzieci : pomóż swojemu dziecku osiągnąć spokój i zadowolenie od 

śniadania do dobranocki / Uz Afzal ; [ilustracje Sarah Wilkins ; tłumaczenie Magdalena 
Ryżewska]. - Łódź : Studio Koloru, 2020. 

Sygnatura: 116243 
Pomóż swojemu dziecku osiągnąć spokój i zadowolenie od śniadania do dobranocki. Ten 

inspirujący i aktualny przewodnik oferuje praktyczne ćwiczenia, które dzieci w wieku 4-11 lat 
mogą wykonywać wraz z rodzicami. Zaczynając od wyjaśnienia, co to jest mindfulness i jak ją 
praktykować, książka jest skonstruowana tak, by pomóc zajętym rodzicom wspierać dzieci przez 
cały dzień, od pobudki – przez posiłki, kryzysy, naukę (w tym stres towarzyszący egzaminom), 
wyzwania związane z czasem spędzanym przed ekranem i komunikacją – do dobranocki. Te 
proste zadania nauczą dzieci w pozytywny sposób radzić sobie z emocjami, zwiększą ich 
pewność siebie i koncentrację, jak również pomogą im w przechodzeniu z klasy do klasy. 
Oczywiście, nasze ćwiczenia są równie korzystne dla dorosłych, ponieważ pomagają złagodzić 
codzienny stres związany z byciem rodzicem.   [nota wydawcy] 

 
 
13. Nie strach się bać : jak pomóc dziecku oswoić lęki i zmartwienia / Lawrence J. Cohen ; 

przełożyła Anna Rogozińska. - Wydanie 2. - Warszawa : Mamania, 2020. 
Sygnatura: 116057 
Autor przedstawia specjalny zestaw mądrych i skutecznych strategii na oswajanie lęków, 

które łączą radosną zabawę z głębokim zrozumieniem dla emocji dziecka, miłością, empatią i 
akceptacją. Czytając „Nie strach się bać”:  - nauczysz się zadawać Pytanie drugiego kurczaka, 



sprawdzisz, jak działa System bezpieczeństwa twojego dziecka, pozbędziesz się myślenia „A co, 
jeśli...”. Autor kładzie nacisk na ogromną wagę bliskiej relacji z dziećmi, która pozwala łagodnie 
pomóc lękliwemu dziecku przeciwstawić się strachom i zacząć cieszyć się życiem pełnym radości 
z odkrywania nieznanych obszarów. Pokazuje, jak dzięki mądremu rodzicielstwu zapewnić 
dziecku mocne poczucie bezpieczeństwa, aby nabrało odwagi do zmierzenia się ze swoim 
lękiem. 

 
 
14. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa 

Lewandowska-Kidoń, Danuta Wosik-Kawala. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2015. 

Sygnatura: 110244, 110245 P 
Książka wpisuje się w nurt współczesnych koncepcji metodycznych w zakresie rozwijania 

umuiejętności psychospołecznych dzieci i młodzieży. Głownym jej celem jest prezentacja 
programu zajęć z dziećmi w młodszym wieku szkolnym umozliwiającego rozwijaniech poczucia 
własnej wartości. 

 
 
15. Self-Reg : jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości / Stuart 

Shanker oraz Teresa Barker ; [tłumaczenie Natalia Fedan]. - Warszawa : Mamania - Grupa 
Wydawnicza Relacja, 2016. 

Sygnatura: 115283 
To przełomowa książka dla rodziców, w której Stuart Shanker proponuje naukę 

samoregulacji, mającej pomóc dzieciom samodzielnie zmienić ich zachowanie. Identyfikacja i 
zarządzanie emocjami pozwalają dzieciom powrócić do stanu zrównoważenia. 

a naszych oczach, wbrew obiegowej opinii o bezstresowym wychowaniu, dorasta pokolenie 
dzieci i młodzieży, które na co dzień zmaga się ze zbyt wysokim poziomem stresu. W rezultacie 
mamy wśród młodej generacji eksplozję problemów emocjonalnych, społecznych, zdrowotnych, 
kłopotów z zachowaniem i uczeniem się. Niewielu rodziców jest w stanie rozpoznać ukryte 
stresory, z którymi borykają się ich dzieci.  SELF-REG to przełomowa książka dla rodziców, w 
której Stuart Shanker proponuje naukę samoregulacji, mającej pomóc dzieciom samodzielnie 
zmienić ich zachowanie. Identyfikacja i zarządzanie emocjami pozwalają dzieciom powrócić do 
stanu zrównoważenia, który jest niezbędny do rozwoju.  Opanowanie umiejętności 
samoregulacji wesprze dziecko w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami, nauczy 
przezwyciężać frustracje, lepiej się koncentrować, kontrolować impulsywność. Poprawia też 
umiejętność współpracy z innymi i zwiększa zdolność do uczenia się nowych rzeczy.  SELF-REG 
daje rodzicom przekonanie, że ich dziecko może w pełni zrealizować swój potencjał, jeśli tylko 
zaoferujemy mu narzędzia potrzebne do radzenia sobie ze stresem i presją współczesnego 
świata. Mocno poparte wiedzą naukową techniki Stuarta Shankera wywarły znaczący wpływ na 
dzieci i ich rodziców. Efektem programu przeprowadzanego przez autora wśród setek tysięcy 
kanadyjskich dzieci była znacząca poprawa w zakresie zachowania i osiąganych wyników w 
nauce. 

 
 
16. Self-Reg : opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę / Agnieszka 

Stążka-Gawrysiak ; ilustracje Anna Teodorczyk. - Kraków : Znak Emotikon - Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak, 2019. 

Sygnatura: 115829 



Naucz swoje dziecko, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach! Razem z przedszkolakami, Kubą 
i Leną, poznajcie proste sposoby na opanowanie się, gdy emocje biorą górę. "Self-Reg. 
Opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę" to historie, które mogą się 
przytrafić każdemu przedszkolakowi (i rodzicowi!): spory na placu zabaw, marudzenie przy 
kolacji,  nagłe wybuchy złości o błahostki. Razem z Kubą i Leną dzieci poznają lepsze 
rozwiązania trudnych sytuacji. A krótkie ramki dla rodzica pozwalają zrozumieć podejście 
Self-Reg i ułatwiają korzystanie z niego na co dzień.  Choć rzadko o tym myślimy, dzieci często 
odczuwają stres. Nowe sytuacje, presja czasu, nagromadzenie bodźców - to wszystko sprawia, 
że trudno im poradzić sobie z napięciem. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że zwykłe 
dyscyplinowanie uczy dziecko samokontroli, ukrywania swoich emocji i tłumienia potrzeb. 
Self-Reg to samoregulacja. Metoda, która pozwala opanować nadmierny stres i zlikwidować 
przyczynę złego samopoczucia, a nie tłumić samo zachowanie, które z niego wynika. Dzięki niej 
mądrze wesprzesz swoje dziecko. Do wspólnego czytania z dzieckiem. [empik.com] 

 
 
17. Self-regulation : nie ma niegrzecznych dzieci : opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy 

emocje biorą górę / Agnieszka Stążka-Gawrysiak ; ilustracje Anna Teodorczyk ; [redakcja 
merytoryczna dr Jagoda Sikora]. - Kraków : Znak Emotikon, 2021. 

Sygnatura: 116934 
Naucz swoje dziecko, jak radzić sobie z codziennymi trudnościami. Razem z przedszkolakami 

Kubą i Lenką oraz ich przyjaciółmi odkryj proste sposoby na powrót do równowagi, gdy emocje 
biorą górę. Poznaj historie, które pokazują, że nie ma niegrzecznych dzieci – są tylko takie, 
którym skończyło się paliwo, czyli energia niezbędna do radzenia sobie z rozmaitymi bodźcami. 
Dowiedz się, jak zmierzyć się z typowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym trudnościami takimi 
jak: - marudzenie przy wychodzeniu do przedszkola, problemy w kontaktach z dawno 
niewidzianymi osobami, zazdrość o rodzeństwo, kłótnie z rówieśnikami, drażliwość po dniu 
pełnym wrażeń, unikanie mycia rąk, kłamanie, kłopoty z ubieraniem się. Opowiadania 
uzupełnione są przez części dla dorosłych opiekunów. Powstały one we współpracy z dr Jagodą 
Sikorą, psychologiem dziecięcym i facylitatorką podejścia Self-Reg. Pomogą ci zrozumieć, skąd 
biorą się trudności dziecka, i wesprzeć najmłodszych tak, aby radzili sobie coraz lepiej i rozwijali 
zdolność do samoregulacji (ang. self-regulation), czyli przywracania równowagi w obliczu 
stresorów. Po ogromnym sukcesie książki Self-Regulation. Opowieści dla dzieci o tym, jak 
działać, gdy emocje biorą górę czas na nowe wyzwania i nowe wskazówki! 

 
 
18. Self-Regulation : szkolne wyzwania : opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje 

biorą górę / Agnieszka Stążka-Gawrysiak ; ilustracje Anna Teodorczyk. - Kraków : Znak Emotikon 
- Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020. 

Sygnatura: 116366 
Szkolne wyzwania wymagają wsparcia. Naucz swoje dziecko, jak sobie radzić, gdy emocje 

biorą górę, a wszystko wokół się zmienia.  Poznaj historie, które mogą się przytrafić każdemu 
dziecku w wieku wczesnoszkolnym, jego rodzeństwu i opiekunom. Opowiadają o powszechnych 
trudnościach takich jak: - organizacja zdalnej nauki w czasie pandemii - odreagowywanie emocji 
po powrocie ze szkoły - niska samoocena i niechęć do odrabiania prac domowych - dokuczanie 
ze strony rówieśników - silne emocje i zmiana zachowania związana z graniem w gry 
komputerowe  Ramki dla dorosłych opiekunów pozwalają zrozumieć trudności dziecka i 
wesprzeć je tak, aby radziło sobie coraz lepiej i rozwijało zdolność do samoregulacji (ang. 
self-regulation), czyli przywracania równowagi w obliczu stresorów. Treść ramek powstała we 
współpracy z dr Jagodą Sikorą, psychologiem dziecięcym i facylitatorką podejścia Self-Reg. Po 



ogromnym sukcesie książki Self-Regulation. Opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje 
biorą górę czas na nowe wyzwania i nowe wskazówki. Opowiadania dla dzieci i dorosłych 
Agnieszka Stążka-Gawrysiak - coach, coach kryzysowy, mentorka, facylitatorka metody 
Self-Reg, autorka bloga dylematki.pl. Prywatnie — wysoko wrażliwa osoba i mama trzech 
synów. Wspiera wrażliwe, świadome matki na drodze do życia nieobciążonego nadmiernym 
stresem i złością. 

 
 
19. Spokojnie, to tylko emocje : ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć oraz emocji / 

Renata Malek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021. 
Sygnatura: 116935 
Dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, jak to się dzieje, że czasem rozpiera ich szczęście, a 

czasem ogarnia smutek i jak rozszyfrować swoje inne emocje, od 8 do 113 lat. Czy potrzebujemy 
emocji i czemu tak bardzo? Co nami steruje - serce czy rozum? Do czego przydaje się lęk i złość? 
Czy można być szczęśliwym bez przerwy?  Dlaczego emocje czasem ponoszą?  Ile gwiazdek 
ma „projekt człowiek” i dlaczego tak mało? [Powyższy opis pochodzi od wydawcy]. 

 
 
20. Super morały czyli Złote myśli na wesoło :) / Agnieszka Nożyńska-Demianiuk ; [ilustracje 

Aleksander Jasiński]. - [Bm.] : Books & Fun, [2018]. 
Sygnatura: 115026 
Nasz zbiór żartobliwych, edukacyjnych wierszy dla dzieci to możliwość niezwykłego 

połączenia nauki z zabawą. Poznawanie znaczenia najpopularniejszych polskich przysłów i 
związków frazeologicznych, a dzięki temu - mądrych życiowych zasad jest doskonałym punktem 
wyjścia do kształtowania w dzieciach właściwej hierarchii wartości. Każdy z wierszyków 
wyjaśnia znaczenie danego przysłowia, wskazuje negatywne przykłady zachowania i uczy, jak 
mądrze i dobrze postępować. Zawarte w książce quizy, zadania na czytanie ze zrozumieniem 
oraz inspirujące ćwiczenia pomagają najmłodszym w zdobywaniu wiedzy i pobudzają do 
refleksji nad własnym postępowaniem. Do twórczego wykorzystywania książki na zajęciach 
zachęcamy również nauczycieli, wychowawców i animatorów kultury. Zapraszamy Dzieci i 
Rodziców do wspólnej nauki i zabawy! 

 
 
21. Świat wartości uczniów zdolnych / Beata Łubianka, Andrzej E. Sękowski. - Lublin : 

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2016. 

Sygnatura: 112514 
Publikacja prezentuje wyniki analiz dotyczących aksjologicznych uwarunkowań osiągnięć 

uczniów zdolnych. Podjęta problematyka odnosi się do młodzieży wyróżniającej się na tle klasy 
osiągnięciami szkolnymi, wyrażonymi w postaci wysokich ocen szkolnych oraz osiągnięć w 
konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Celem prowadzonych badań była analiza systemu 
wartości i poziomu idealizmu wśród uczniów uzdolnionych. Wnioski z badań mogą być pomocne 
w efektywnym wspieraniu rozwoju młodych osób zdolnych, tak, by z powodzeniem dokonywali 
oni ważnych dla nich wyborów edukacyjnych czy zawodowych. Odniesienie do sfery wartości w 
charakterystyce osób zdolnych to nowatorski i inspirujący nurt we współczesnych badaniach z 
zakresu psychologii zdolności i osiągnięć. 

 
 



22. Twórczość Wandy Chotomskiej jako źródło wartości kształtujących osobowość dziecka : 
studia / redakcja Maria Czaplicka-Jedlikowska. - Bygdoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Kazimierz Wielkiego, 2015. 

Sygnatura: 111023 
Spis treści - plik PDF  Księga pamiątkowa Twórczość Wandy Chotomskiej jako źródło 

wartości kształtujących osobowość dziecka. Studia jest zbiorem artykułów będących plonem 
badań pedagogów, językoznawców, literaturoznawców, muzykologów - poświęconych 
twórczości Wandy Chotomskiej. Jest wyrazem laudacji dla poetki, Jej talentu i dokonań. Jest 
formą podziękowania za prawie trzydziestoletnią współpracę z Zakładem Kreatywnej Edukacji 
Dziecka i z Zakładem Pedagogiki Wczesnoszkolnej w ramach Instytutu Pedagogiki na Wydziale 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

 
 
23. (Z)rozumieć świat dziecka : od kontekstów nadawania znaczeń po dziecięce znaczenia / 

redakcja naukowa Ewa Kochanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021. 
Sygnatura: 116836 
Niniejsza monografia wpisuje się w nurt naukowych rozważań nad swoistością dziecięcego 

procesu rozumienia, uzewnętrzniającego się w werbalnych i niewerbalnych wypowiedziach 
dzieci na temat wybranych obszarów rzeczywistości. W myśl stwierdzenia głoszącego, że 
wypowiedzi stanowią „znakomite zwierciadło, w którym przegląda się otaczająca dzieci 
rzeczywistość”, autorzy tekstów ukazują różne sposoby interpretowania świata przez dzieci w 
wieku szkolnym, które to sposoby zdeterminowane są przez przestrzeń, z którą dzieci wchodzą w 
bezpośrednie lub pośrednie relacje. Przedmiotem analizy są świat znaczeń konstruowanych 
przez dziecko, jak również badania z dziećmi, gdzie w uzewnętrznianiu świata mali ludzie 
uczestniczą sami – jako aktywne podmioty prezentujące własne doświadczenia, przeżycia, 
sposoby myślenia. 
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