
 Na wakacje 2020 rekomendujemy kolejne dwie książki z serii wydawniczej „12 ważnych…” 

Centrum Edukacji Dziecięcej. Poprzednie dwie książki z tej serii polecaliśmy na wakacje 2018. 

Książki dedykowane są dzieciom w wieku 6 do 9 lat, pamiętajmy jednak, że rozmów o emocjach nigdy dość 

i ze starszymi dziećmi! Nie mniej ważne są prawa dzieci, warto je sobie przypomnieć w tak wspaniałej 

formie jaką jest bajka. W serii kolejny raz piszą dla nas polscy autorzy! Polecamy i życzymy miłych, 

bezpiecznych wakacji!  

 

autor zbiorowy 

12 ważnych emocji. Polscy autorzy o tym, co czujemy.  
 

 

Publicat, Centrum Edukacji Dziecięcej, 2020. 

 

 

Dwunastu autorów opisało 12 emocji. 

 

Czuli przy tym radość, gdy ich bohaterowie 

stawali się dokładnie tacy, jak chcieli. Złość, gdy 

nie mieli dobrych pomysłów. Dumę, gdy napisali 

świetne opowiadanie. 

 

Radość i smutek to emocje, które najłatwiej 

rozpoznać i nazwać. Jest ich jednak znacznie 

więcej. 

 

Każda z doświadczanych emocji ma znaczenie, 

każdą przeżywamy inaczej.  

Warto je poznać i oswoić. 

 

opis wydawcy  

 

Piękne historie, z których niejedna mogłaby wydarzyć się naprawdę. Każdy bohater przeżywa konkretne 

emocje, tak po swojemu. A jednocześnie to przeżywanie jest bliskie wielu innym dzieciom.  

 

Autorzy: 

Anna Sójka DUMA 

Maria Ewa Letki ZAZDROŚĆ 

Renata Piątkowska STRACH 

Eliza Piotrowska RADOŚĆ 

Roksana Jędrzejewska Wróbel BEZRADNOŚĆ 

Liliana Fabisińska ZADOWOLENIE 

Anna Onichimowska SMUTEK 

Beata Ostrowicka ZASKOCZENIE 

Joanna Krzyżanek TĘSKNOTA 

Anna Czerwińska Rydel WSPÓŁCZUCIE 

Agnieszka Frączek ZŁOŚĆ 

 

 

 

 



 

Autor zbiorowy 

12 ważnych praw. Polscy autorzy o prawach dziecka.  
 

 

 

Publicat, Centrum Edukacji Dziecięcej, 2017. 

 

 

Dzieci wiedzą, że mają swoje prawa. 

Dowiadują się o tym w przedszkolu i w szkole. 

Jak je rozumieją? Czy dostrzegają, że prawa 

mogą być przywilejami, albo że mogą wiązać 

się z obowiązkami? 

 

W rozmowach z dziećmi o ich prawach 

pomaga ta książka. W dynamicznych,  

a czasami także dowcipnych tekstach 

przedstawia konkretne, bliskie najmłodszym 

sytuacje. Z łatwością dają się one wykorzystać 

do pogłębionej refleksji na temat praw dziecka. 

 

opis wydawcy 

 

 

 

Książka ważna i potrzebna. Tak jak prawa dziecka – ważne, potrzebne, obowiązkowe dla wszystkich. 

Pomóżmy dzieciom je poznać, a przede wszystkim zrozumieć.  

 

 

WAŻNE PRAWA: 

 Prawo do równouprawnienia 

 Prawo dziecka do utrzymywania kontaktu z rodzicami 

 Prawo do wyrażania swoich poglądów, opinii i emocji 

 Prawo do prywatności 

 Prawo do informacji 

 Prawo do tego, że nikt nie ma prawa ci zagrażać 

 Prawo do adopcji 

 Prawo do opieki lekarskiej 

 Prawo do właściwych warunków i godnego życia 

 Prawo do nauki 

 Prawo do odpoczynku 

 Prawo do ochrony przed wyzyskiem 

 

 


