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Emocje dziecka. Scenariusze zajęć 
z gotowymi kartami pracy

LIDIA KOŁODZIEJSKA [I IN.]

Pakiet materiałów z zakresu rozwoju emocjonalno-społecznego
skierowany jest do terapeutów, psychologów, pedagogów,

nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym 
i rodziców, którzy chcą stymulować inteligencję emocjonalną swoich

pociech.

Emocje, komunikacja, akceptacja. Program
profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci 

w wieku przedszkolnym i szkolnym 

AGNIESZKA LASOTA, DOMINIKA JOŃCA

Publikacja zawiera 45 gotowych, inspirujących scenariuszy zajęć
(wraz z załącznikami do pobrania ze strony www), wchodzących 

w skład programu „Plecak szczęśliwego ucznia”. Jest przeznaczona
do pracy profilaktyczno-terapeutycznej podczas której dzieci mogą

rozwijać kompetencje emocjonalne i społeczne. 

Opowieści o Czujątkach - z empatią 
w czasie zarazy

JOANNA BOGUDAŁ-BORKOWSKA
Autorka przybliża Czytelnikowi świat emocji doznawanych przez

dzieci w czasie pandemii. Tekst Opowieści o Czujątkach w konwencji
baśniowych opowieści ze świata zwierząt i owadów – wydaje się być
skierowany bezpośrednio do dzieci. Teksty baśni, napisane pięknym 
i bogatym językiem literackim, są zabarwione przyjaznym stosunkiem

do świata, optymizmem i łagodnym poczuciem humoru. 
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Proste historyjki o emocjach : ćwiczenia
rozpoznawania i nazywania uczuć

okazywanych w różnych sytuacjach
społecznych

MAGDALENA HINZ

Historyjki o emocjach to pomoc przeznaczona do pracy z dziećmi,
które mają trudności z roz poznawaniem i określaniem uczuć innych
osób oraz z wyrażaniem tego, co czują, za pomocą mimiki twarzy. 

Ich prosta forma umożliwia skupienie się dzieci na ćwiczeniu.

Przedszkolak w świecie emocji. 
Rozwój emocjonalny dziecka

MONIKA SOBKOWIAK

Książka jest wsparciem w pracy nauczyciela przedszkolnego, pozwala
zrozumieć zachowania, uczucia i emocje dzieci, daje wyraźne

wskazówki jak postępować i stymulować rozwój emocjonalny dzieci.
To skarbnica skutecznych i sprawdzonych sposobów jak postępować

i jak radzić sobie z wieloma emocjami.

W świecie emocji i uczuć. Wierszyki 
i ćwiczenia kształtujące umiejętność
rozpoznawania i nazywania stanów

emocjonalnych
JOANNA BOGUDAŁ-BORKOWSKA

Publikacja przeznaczona jest dla dzieci, które mają trudności 
z rozpoznawaniem i określaniem emocji i uczuć innych osób oraz
dopasowywaniem emocji do danych sytuacji. Na każdej stronie

książki opracowano jedną emocję lub jedno uczucie. 


