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1. 125 baśni do opowiadania dzieciom / [wyb.] Władysław Kopaliński. - Warszawa :
Oficyna Wydaw. Rytm, cop. 2016.
ISBN 978-83-7399-672-4
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122442
Autor dokonał wyboru baśni różnych krajów Europy i Azji mówiących o postaciach, które powinny być bliskie
każdemu dziecku. Myślą przewodnią autora jest opowiadanie dziecku baśni własnymi słowami i stylem jemu
znanym, po uprzednim przeczytaniu sobie tekstu. Ta forma stwarza intymną wspólnotę między
opowiadającym i słuchaczem.

2. Bajeczne mikstury czyli Bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne /
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. - Gdańsk : Harmonia, 2015.
ISBN 978-83-7134-770-2
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122322 - 122323
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32377; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45337
W bajkach psychoterapeutycznych autorka zajęła się problemami psychicznymi dziecka, które rodzą się
wraz z pójściem do przedszkola, lękiem, chorobą, odrzuceniem przez grupę rówieśniczą. W bajkach
psychoedukacyjnych porusza problemy związane z naruszaniem osobistych granic, egoizmem,
samolubstwem, zaufaniem do obcych, wyrażaniem uczuć, nietolerancją, umiejętnością dawania, dzielenia się,
pomagania sobie. W bajkach relaksacyjnych zwróciła uwagę na to jak dziecko uspokoić, wyciszyć, uśpić,
zadbać o jego dobry nastrój. Każdą z bajek poprzedza wstęp dla rodzica lub opiekuna. Na końcu, pod tekstem
utworu znajdują się pytania pomocnicze dla dorosłego. Są one wskazówką, w jaki sposób należy rozmowę
z dzieckiem.

3. Bajka jak lekarstwo : zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej / Agnieszka
Chamera-Nowak, Lidia Ippoldt. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2015.
(Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza" ; 26.)
ISBN 978-83-64203-58-9
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122320 - 122321
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32176 - 32177; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45168
Książka teoretycznie i praktycznie przybliża problemy związane z wykorzystaniem bajkoterapii w pracy
wychowawczej z grupą. Daje konkretne rady jak przygotować zajęcia i jak je zorganizować. Szczegółowo
scharakteryzowano uczestników procesu bajkoterapeutycznego - dzieci (zwracając szczególną uwagę na dzieci
z trudnościami adaptacyjnymi, przewlekle chore i niepełnosprawne intelektualnie) i rodziców. W książce
zamieszczono także konkretne pomysły na pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

4. Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania /
Kamila Waleszkiewicz. - [Wyd. 4]. - Kraków : "Impuls", 2010.
ISBN 978-83-7587-511-9
Wypożyczalnia Pajęczno: sygn. 21689; Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 117388 - 117389
Książka jest niezastąpioną pomocą w zwalczaniu problemu z nauką czytania i pisania, który nie polega na
tym, czy dziecko nauczy się czytać i pisać, lecz na tym, jakim sposobem i w jakim czasie to osiągnie.
Prezentowane bajki pomagają dzieciom zbudować zbiór skojarzeń ułatwiających prawidłowe rozpoznawanie
liter, a dzięki zabawie uatrakcyjniają proces nauki czytania i pisania.

5. Bajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. - [Wyd. 3]. - Kraków : "Impuls", 2012.
ISBN 978-83-7587-962-9
Czytelnia Sieradz: sygn. 120171-Czyt.
Wypożyczalnia Wieruszów: sygn. 23100; Wypożyczalnia Pajęczno: sygn. 21690
Wypożyczalnia Łask: sygn. 31133; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 44856
W prezentowanych bajkach autorka wykorzystałam rym, stąd ich nazwa - bajki rymowane. Rym pełni funkcję
głównie instrumentacyjną, która polegała na wprowadzeniu bogatszej postaci dźwiękowej. Bohaterowie
opowiadań borykają się z problemami, rozwiązują je i zachęcają do myślenia. Pozwalają dziecku uwierzyć
w sukces. W publikacji przedstawiono gotowe scenariusze, dzięki którym można osiągnąć zamierzone cele.
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Pomocne w pracy będą rysunki przygotowane według pomysłu autorki. Bajki te autorka napisała z myślą
o wychowawcach, nauczycielach szkół specjalnych, bibliotekarzach, pedagogach szkolnych.

6. Bajki terapeutyczne / Hanna Szaga. - [Wyd. 2.]. - Kraków : „Impuls”, 2015.
ISBN 978-83-7850-981-3
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32180 – 32181; Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122408
Konwencja bajki, konstruująca świat na poły realny, na poły fantastyczny, tworzy najbliższą rozumieniu
dziecka rzeczywistość. Pozwala nie tylko zapoznać się i oswoić z sytuacjami budzącymi niepokój ale i znaleźć
cudowne rozwiązanie nękających problemów, skłaniając dziecko do szukania skutecznych sposobów radzenia
sobie z własnymi trudnościami. Książka zawiera siedem bajek tematycznych. Bohaterami są nieśmiałe dzieci,
bojące się ciemności, nieumiejące nawiązywać przyjaźni, bojące się pójść do szpitala na operację, samotne
i stęsknione za rodzicami, którzy bardzo późno wracają z pracy oraz przeżywające śmierć ukochanego
zwierzątka. Bajki terapeutyczne doskonale przydają się w rozwiązywaniu dziecięcych lęków.

7. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - Poznań :
"Media Rodzina", cop. 1999.
ISBN 978-83-7278-010-2
Wypożyczalnia Sieradz:sygn. 113866; 108795; 105559-105560; Wypożyczalnia Łask:sygn. 28465
Wypożyczalnia Pajęczno: sygn. 19978; Wypożyczalnia Wieluń: sygn. 32785;
Książka adresowana jest do wychowawców, terapeutów, rodziców i samych dzieci, jako pomoc w rozwiązywaniu
trudnych dziecięcych problemów i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Autorka ma nadzieję, iż treści podane
w formie bajki pomogą rozwiązać problemy dzieci i uporządkują trudne emocjonalnie sytuacje i wyjaśnią
przyczyny powstawania różnego rodzaju lęków.

8. Bajki terapeutyczne [Dokument dźwiekowy] / Maria Molicka ; czyta Agnieszka
Greinert. - [Poznań] : Media Rodzina, cop. 2012.
Wypożyczalnia Łask: sygn. 13
9. Bajki terapeutyczne [Dokument dźwiękowy] / Maria Molicka ; czyta Agnieszka
Greinert. - [Poznań] : Media Rodzina, 2007.
Sieradz Audio - pracownia multimedialna: sygn. 74 - 77
10. Bajki terapeutyczne. Cz. 1 / Maria Molicka. - [Wyd. 2 popr. i uzup.]. - Poznań : „Media
Rodzina”, cop. 1999.
ISBN 978-83-7278-010-2
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122324-122325; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 44000
Wypożyczalnia Wieruszów: sygn. 23153; Wypożyczalnia Łask:s ygn. 32182 - 32183
W niniejszej książce autorka przedstawia bogaty zbiór bajek terapeutycznych, które pomogą dziecku
w typowych dla życia każdego człowieka sytuacjach. Czytając je uczymy młodego człowieka lepiej rozumieć
świat i własne emocje. Wyposażamy go w psychologiczne narzędzia, które bardziej lub mniej świadomie
wykorzysta teraz i w przyszłości.

11. Bajki terapeutyczne. Cz. 2 / Maria Molicka. - Poznań : „Media Rodzina”, cop. 2003.
ISBN 978-83-7278-099-7
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 113867; 122326 - 122327
Wypożyczalnia Wieruszów: sygn. 23154; Wypożyczalnia Łask: sygn. 28466; 32184-32185
Wypożyczalnia Wieluń: sygn. 35912; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 44001
W nowym zbiorze autorka porusza takie problemy jak: adopcja, rozwód rodziców, brak wiary w siebie,
nadpobudliwość ruchowa, strach przed bólem, przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna. Bajki te, poprzez
przedstawienie sytuacji stresujących i rozwiązywanie ich, dają dziecku wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

12. Bajki z sensem / [przekład Małgorzata Trzebiatowska, Elżbieta Zubrzycka]. - Sopot :
Gdańskie Wydaw Psychologiczne, [2010].
ISBN 978-83-60577-35-6
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 123358
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Publikacja zawiera bajki: Chyba jestem nieśmiały; Czy mogę pogłaskać psa? ; Nie lubię łaskotek; Zbyt miła;
Śmierdzący ser ; Słup soli ; Jak pomyśle, tak zrobię ; Po co się złościć?

13. Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; przekł. [z ang.] Małgorzata Trzebiatowska. [Wyd. 3]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2016.
ISBN 978-83-7489-428-9
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122344
14. Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett; przeł. [z ang.] Małgorzata Trzebiatowska. [Wyd. 2]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006.
ISBN 978-83-87957-65-0
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 116243
Wypożyczalnia Pajęczno: sygn. 19161; Wypożyczalnia Łask: sygn. 28402
Dzięki tej książce rodzice nauczą się, jak opowiadać bajki, jednocześnie rozwiązując problemy dziecka
i umacniając z nim więź. Do nich właśnie adresowana jest ta książka (choć jej lekturę można polecić
wszystkim osobom, które pracują z dziećmi). Zamieszczone w niej opowiadania można bez trudu
przekształcić i dostosować do potrzeb własnego dziecka, a ono z radością przyjmie opowiadanie
stworzone
specjalnie
dla
niego.

15. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przekł. [z ang.] Hanna Dankiewicz. - [Wyd. 3]. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2016.
ISBN 978-83-7489-429-6
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122345
Wypożyczalnia Łask: sygn. 31108; 32178-32179; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45169
16. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett; przeł. [z ang.] Hanna Dankiewicz. - [Wyd. 2]. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007.
ISBN 978-83-87957-65-0
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 116226
Wypożyczalnia Pajęczno: sygn. 19160
Książka jest skierowana do rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom w rozwiązywaniu
nurtujących je problemów. Autorka stworzyła opowiadania dotyczące m.in. lęku przed ciemnością,
moczenia nocnego, nieśmiałości, które same w sobie stanowią prostą, skuteczną, a co najważniejsze,
domową technikę terapii dzieci. Terapeutami są w tym wypadku rodzice, którzy mogą nie tylko
przeczytać swoim pociechom przykładowe opowiadanie lecz również na podstawie książki nauczyć
się zasad tej techniki terapeutycznej, dostosowywania jej do potrzeb własnego dziecka.

17. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. - Poznań :
"Media Rodzina", cop. 2002.
ISBN 978-83-7278-041-6
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 121007; 117684; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 42248
Wypożyczalnia Poddębice: sygn. 31979; Wypożyczalnia Wieruszów: sygn. 21843
Wypożyczalnia Łask: sygn. 29344; Wypożyczalnia Wieluń: sygn. 32786
Sukces "Bajek terapeutycznych" utwierdził autorkę w przekonaniu, że preferowana przez nią metoda
terapeutyczna znajduje coraz więcej zwolenników. W "Bajkoterapii" podbudowuje ją od strony
naukowej i daje przykłady nowych bajek terapeutycznych, które uczą, jak radzić sobie z rozmaitymi
problemami osaczającymi dziecko w dzisiejszym świecie.

18. Bajkoterapia czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych / Artur Barciś [et al.] ;
il. Marcin Piwowarski ; [wstęp, koment. Katarzyna Klimowicz]. - [Wyd. 2 poszerz.
i popr.]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2016.
(Uczę się Rozwiązywać Problemy)
ISBN 978-83-10-12871-3
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Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122405
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32186; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45226
Antologia pięknych i mądrych bajek dla dzieci, poradnik dla rodziców, a przede wszystkim świetny sposób na
wspólne spędzenie czasu. To niezwykłe historie, które wspierają i dają poczucie bezpieczeństwa, zawierają
wiele praktycznych wskazówek, opowiadają mądrze o świecie dziecięcych emocji i konkretnych problemach,
z którymi dzieci się borykają. Młodzi i najmłodsi czytelnicy mogą utożsamić się z bohaterem i przeżyć z nim
daną historię, a także dowiedzieć, jak zachować się w wielu ważnych sytuacjach. W drugim wydaniu bajkom
towarzyszą wskazówki i komentarze eksperta od bajkoterapii, które będą dla rodziców, opiekunów i dzieci
pomocą, inspiracją do rozmowy, zabawy czy przede wszystkim wspólnego zastanowienia się nad takimi
tematami jak: inność, spotkanie z nieznajomym, bezpieczeństwo nad wodą, zgubienie się, brak wiary w siebie,
rywalizacja z rodzeństwem, bezpieczeństwo w domu.

19. Bajkoterapia czyli Jak z Guziolkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania
w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym :
Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. Razem z Guziolkiem piszemy bajki, 2007/2008 /
red. Katarzyna Szeliga ; Przedszkole nr 80 i Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy. [Wyd. 3]. - Kraków : "Impuls", 2010.
ISBN 978-83-7587-472-3
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122330 - 122331
Wypożyczalnia Łask:sygn. 32187 - 32188; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45227
Książka ta jest pokłosiem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego zorganizowanego przez autorkę cieszącej
się dużym powodzeniem czytelników Historii Guziolka. Zamierzeniem konkursu było propagowanie
czytelnictwa oraz aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Książka prezentuje teksty laureatów
konkursu w kategoriach rodzice i nauczyciele oraz wszystkie bajki dzieci 5-6-letnich i dzieci z klas I-III.
Książka ma niepowtarzalny klimat, w którym rzeczywistość splata się z niedorzecznością, urzekającą
barwnością postaci, sytuacji, realiów.

20. Baśnie w przedszkolu : bajkoterapia w pracy z dziećmi / Cordula Pertler, Reinhold
Pertler ; [przekł. z niem.] Joanna Procek. - Kielce : "Jedność", cop. 2012.
ISBN 978-83-7660-175-5
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 119456; Wypożyczalnia Łask: sygn. 31110
Wypożyczalnia Poddębice: sygn. 35044; Wypożyczalnia Wieluń: sygn. 35393;
Książka zachęca nauczycieli do zastosowania baśni w codziennej pracy z dziećmi, podsuwa wiele pomysłów
zabaw – plastycznych, teatralnych, językowych i relaksacyjnych. Podpowiada, jakie obszary można
stymulować u dzieci, zapraszając je do świata baśni.

21. Baśń o Stalowym Jeżu / Jan Brzechwa; il. Beata Zdęba. - Warszawa : Grupa Wydaw. Foksal, 2013.
(Platynowa Seria)
ISBN 978-83-280-0232-6
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122938
Niniejsza pozycja jest na stronie wydawnictwa polecana następującymi słowami: "Przepiękna opowieść
autorstwa Jana Brzechwy, pełna magii i zaczarowanych postaci."

22. „Czarodziejski pyłek”, czyli Metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego
dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i
tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym
dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : "Impuls", 2006.
ISBN 978-83-7308-633-3
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 114536 – 114538; Wypożyczalnia Poddębice: sygn. 32087
Podjęta tematyka dotyka zagadnienia istotnego dla obecnej rzeczywistości. W czasach multimediów
nadal ważne miejsce w rozwoju i edukacji małego dziecka zajmuje bajka. Pozycja ta jest adresowana
do nauczycieli i rodziców mających kontakt z dziećmi w wieku przedszkolnym, pragnących z jednej
strony stymulować rozwój dzieci, z drugiej zaś pomagać im wtedy, gdy tego potrzebują. Książka
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poświęcona jest bajkom o charakterze terapeutycznym, wyposaża nauczyciela w podstawową wiedze
merytoryczną w tym zakresie.

23. Daleki rejs / Anna Onichimowska ; il. Marcin Bruchnalski. - [Wyd. 8]. - Łódź : Literatura, 2016.
(To Lubię)
ISBN 978-83-7672-182-8
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122447 - 122448
Wypożyczalnia Łask:sygn. 32697; 32199; Wypożyczalnia Zduńska Wola:sygn. 45182
Powieść o poszukiwaniu przyjaźni, o radości z posiadania brata i o domu, w którym brakuje taty.

24. Dobre i złe przyjaźnie / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2016.
ISBN 978-83-64565-13-7
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32432 ; Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122352
Książka wyjaśnia, na czym polega prawdziwa przyjaźń, które zachowania ją budują, jak rodzi się zaufanie do
drugiego człowieka. Uczy też dochodzenia do zgody po sprzeczce, wybaczania błędów sobie i innym. Czytelnik
znajdzie tu także przestrogi przed angażowaniem się w związek, w którym pojawia się niezrozumiały
dyskomfort. Rozumiejąc co się dzieje, wiele można w relacji naprawić. Nie każda przyjaźń jest już na zawsze,
czasem trzeba się rozstać... Bywa, że rozstanie boli.

25. Filip i bociany : w tym roku wiosny nie będzie! / Elżbieta Zubrzycka ; il. Klara
Wicenty. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, [2010].
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci)
ISBN 978-83-60577-48-6
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122368
Pełna przygód opowieść o uwielbianych przez wszystkich bocianach, a także o przyjaźni, uczciwości
i wierności. To kontynuacja przygód bohaterów książki O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich
czynów. Śliczne, pełne ciepła ilustracje odwołują się do świata dziecka, gdzie rzeczywistość przeplata się ze
światem wyobraźni.

26. Hipacy chce się zakochać / Katarzyna Ziemnicka. - Łódź : Literatura, 2013.
ISBN 978-83-7672-261-0
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 121573
Jak to jest być zakochanym, a jak samotnym? Jak można poznać prawdziwego przyjaciela? Czy inni są nam
potrzebni, abyśmy mogli powiedzieć: „Tak! Jestem szczęśliwy”? Autorka odpowiada na dorosłe pytania
najmłodszym czytelnikom. Taktownie, bez czułostkowości, za to z uśmiechem.

27. Kacperiada : opowiadania dla łobuzów i nie tylko / Grzegorz Kasdepke ; il. Piotr
Rychel. - [Wyd. 14]. - Łódź : Literatura, 2016.
ISBN 978-83-7672-477-5
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122446
Kacper, mały bystry chłopczyk o łobuzerskim spojrzeniu i jego mądry tata, przeżywają razem wiele
przygód. Zbiór kilkunastu opowiadań o ich tarapatach. Powieść prezentuje typ bohatera pogodnego
i towarzyskiego, który żyje w zgodzie z innymi, stara się łagodzić konflikty, nie chowa uraz i umie
cieszyć się tym, co ma. Dzieci poznają nowe słowa, przedmioty, kształtuje się ich wyobraźnia,
poczucie humoru.

28. Kłopot / Iwona Chmielewska. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydaw. Wytwórnia, 2016.
ISBN 978-83-64011-21-4
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122292
Dziewczynka prasuje haftowany obrus, cenną pamiątkę po babci. Zamyśla się i na białym płótnie
powstaje ślad spalonego żelazka. To prawdziwy kłopot. Niedługo wróci mama. To książka, która
w kilkunastu zdaniach i obrazach mieści więcej niż niejedna powieść. "Estetyczna moc książki
Chmielewskiej może dać czytelnikowi siłe, by w tej prostej historii znaleźć inspirację do patrzenia
na plamy, tym razem nie na obrusie, lecz na własnym życiu, w taki sposób, by ostatecznie zamienić
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je w najlepsze obrazy."Justyna Bargielska

29. Marudek i Pogodek na wakacjach czyli Jak być szczęśliwym / Elżbieta Zubrzycka ;
il. Emilia Nyka. - [Wyd. 2]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2016.
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci)
ISBN 978-83-60577-29-5
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122355
Książeczka dla dzieci, której celem jest przekazanie, że to, czy jesteśmy szczęśliwi czy
nieszczęśliwi, w dużym stopniu zależy od nas i od naszego sposobu myślenia. To pogodna opowieść
o dwóch chłopcach spędzających razem pełne przygód wakacje. Pokazuje z humorem, w jakie
popadają tarapaty, kiedy folgują swojej wyobraźni. To książka o rozwadze i radości.
O odpowiedzialności za to, jak się czujemy i kim jesteśmy. Wesołe rysunki zachęcają do czytania.
Książeczka zawiera też uwagi dla rodziców.

30. Moje zabawki! i inne bajki wychowawcze / Beata Barbara Jadach. - Warszawa :
Fraszka Edukacyjna, 2012.
ISBN 978-83-61309-47-5
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122309 - 122310
Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zawiera 20 bajek, które uczą dzieci
opiekuńczości, dbania o zabawki i dzielenia się nimi, szacunku do przyrody, poszanowania cudzej
własności, odkrywania u siebie ukrytych talentów, pokonywania nieśmiałości, odpowiedzialności za
swoje zwierzątko, oddawania zguby właścicielowi i dbania o pożyczone rzeczy, wytrwałości
w dążeniu do celu, tolerancji, prawdomówności, przyjaźni, zdrowego sposobu odżywiania. Dla
dzieci do każdej bajki dołączone są kolorowanki, labirynty, zadania. Dla rodziców lub nauczycieli
dołączone są pomysły na zorganizowanie zabawy.

31. Motylek dla dzieci : pogodne i optymistyczne opowiadania o stracie, tęsknocie
i dziecięcych lękach / Elżbieta Zubrzycka ; il. Katarzyna Bukiert. - Gdańsk : Gdańskie
Wydaw. Psychologiczne, 2016.
ISBN 978-83-64565-00-7
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32316; Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122353 - 122354
Książka zawiera cztery opowiadania mówiące o stracie, tęsknocie, chorobie i lękach. Czy dzieci nie
są za małe, żeby takie tematy z nimi poruszać? Kiedy nic się nie dzieje, rzeczywiści nie trzeba.
Jednak w codziennym życiu radości i smutki przeplatają się ze sobą.

32. Mój tato szczęściarz / Joanna Papuzińska ; il. Maciej Szymanowicz. - [Wyd. 2]. Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego ; Łódź : Literatura, 2014.
(Rodzinnie o Historii)
ISBN 978-83-60142-92-9; ISBN 978-83-7672-245-0
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122182; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45133
Książka, uczy i wzrusza, mówi o szczęściu i nieszczęściu, o dostrzeganiu tego, co naprawdę ważne.
Opowiada nie tylko o Powstaniu Warszawskim, lecz także doskonale przedstawia najważniejsze
punkty stolicy, umiejscowione na bardzo dobrej i czytelnej dla dziecka mapie.

33. Niestworzone historie : bajki edukacyjne / pod redakcją Beaty Ziółkowskiej. - Poznań :
Zysk i S-ka Wydaw, cop. 2007.
ISBN 978-83-7506-124-6
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122962
Historie, które bawią i uczą, pomogą dzieciom zrozumieć i rozwiązać problemy. Czytanie będzie
pretekstem do wspólnego spędzenia czasu. Pobudzi wyobraźnię i zmusi do kreatywnego myślenia,
byśmy mogli sami tworzyć i opowiadać własne bajki.
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34. O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów / Elżbieta Zubrzycka ;
il. Klara Wicenty. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, [2010].
(Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci)
ISBN 978-83-60577-31-8
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122369 - 122370
Pięknie zilustrowana książka opowiada o przyjaźni i wierności. Pouczająca historia o urokach odkrywania
wielkiego świata i o tym, że trzeba słuchać mądrych rodziców, ale przede wszystkim – wierzyć w siebie. Z niej
dzieci dowiedzą się, że warto biegać, ćwiczyć i nie bać się, nawet jeśli strach wydaje się nie do pokonania.

35. Oczy / tekst i il. Iwona Chmielewska. - [Wyd. 2]. - Wrocław : Wrocławskie Wydaw.
Warstwy : Wrocławski Dom Literatury, 2016.
ISBN 978-83-64841-88-0
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122293
Chmielewska to jedna z najwybitniejszych autorek książek obrazowych. Jej publikacje, w których istotną rolę
odgrywa kunsztownie skonstruowana narracja wizualna, zostały nagrodzone wieloma wyróżnieniami. "Oczy"
to nie tylko opowieść o darze widzenia w świecie poznawanym i oswajanym za pomocą zmysłów, ale także
o jego braku. Książka "Oczy" otrzymała nagrodę Bologna Ragazzi Award, nazywaną „ilustratorskim Oscarem”.

36. Opowiedz mi, co u ciebie / Sylwia Krajewska. - [Zielonka] : Psychocentrum, cop. 2015.
ISBN 978-8394339203
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122441; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45277
W książce poruszane są takie tematy jak: odpowiedzialność, relacje z rówieśnikami, kłamstwo,
konflikty rodziców, narodziny rodzeństwa, marzenia, mówienie o potrzebach. To niezwykła książka,
która inspiruje do stawiania własnych pytań swojemu dziecku, a także sobie samemu.

37. Opowieści dla duszy dziecięcej / Linde von. Keyserlingk ; przeł. z niem. Magdalena
Jałowiec-Sawicka. - Kielce : "Jedność", 2000.
ISBN 83-7224-125-2
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 110050; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 39436
Autorka pisze dla dzieci opowieści, które pomogą im radzić sobie ze swoim strachem, wyrażą ich radość
i pozwolą rozpoznać uczucia, które na co dzień być może byłyby niemożliwe do uzewnętrznienia.
Jednocześnie rodzice i wychowawcy znajdą tutaj ważne wskazówki, dotyczące czytania opowiadań oraz
rozumienia wysyłanych przez dziecko sygnałów.

38. Pajączek na rowerze / Ewa Nowak ; il. Katarzyna Śliwińska. - Kraków : Greg, cop. 2018.
(Kolorowa Klasyka)
ISBN 978-83-7517-826-5
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 123413 - 123414; 123378 - 123379
Dotyka problemów, z jakimi często spotykają się dzieci - rozpad rodziny, brak oparcia w najbliższych
i zrozumienia ze strony rodziców, ale też pierwsza miłość, kłopoty w relacjach z rówieśnikami. To ciepła
i pouczająca powieść, która pokazuje, co w życiu jest najważniejsze.

39. Przygody Fryderyki czyli Bajki terapeutyczne / Joanna Brodowska. - Wyd. 2. - Gdańsk:
Harmonia, 2015.
ISBN 978-83-7134-685-9
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32336; Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122407
Dziewięć bajek terapeutycznych, których głównym zadaniem jest przezwyciężanie i redukowanie lęku
u dzieci, a także opowiadanie o znaczeniu emocji w życiu. Sympatyczni bohaterowie przedstawiają różne
sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzięki opowiadaniom maluchom łatwiej będzie opanować
strach przed hałasem czy ciemnością, dowiedzą się, czym jest cień, tęsknota i melancholia, a także nauczą się
posłuszeństwa i odpowiedzialności za innych. Na zakończenie odprężą się i uspokoją przy bajkach
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relaksacyjnych.

40. Sen, który odszedł / Anna Onichimowska ; il. Krystyna Lipka-Sztarbałło. - Warszawa :
Agencja Edytorska Ezop, 2015.
ISBN 978-83-64600-04-3
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122941
Poetycka bajka dla najmłodszych rozgrywająca się w scenerii snu. Nastrój i humor tej sennej fantazji
przywodzą na myśl „Alicję w Krainie Czarów”. Dopełnieniem tekstu są magiczne, ilustracje,
doskonale oddające niezwykły klimat tej bajkowej wyprawy w krainę snu.

41. Szalony zegar / Agnieszka Taborska, Antoni Boratyński. - Warszawa : Wydaw.
Książkowe Twój Styl, 2008.
ISBN 978-83-7163-486-4
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122939
To druga po "W malinowym dżemie" książka dla dzieci, jaka wychodzi w Polsce. Boratyński jest
uznanym w świecie grafikiem i ilustratorem książkowym oraz jednym z twórców tzw. polskiej szkoły
ilustracji. "Szalony zegar" ukazał się w Niemczech w 1994 r. Dostał nagrodę za tekst i ilustracje.

42. ''Szary chłopiec" / [Lluís Farré ; il. Gusti ; tł. z hisz. Beata Haniec]. - Warszawa :
Entliczek, 2012.
ISBN 978-83-63156-03-9
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122294
Marcinek ma pewien problem – jest cały szary, szare jest jego życie, szary świat dookoła. Nikt i nic nie
jest w stanie wywołać w nim emocji. Aż do chwili, kiedy… Zabawna przypowiastka o znaczeniu emocji
w naszym życiu. Książka wpisana jest na listę Białych Kruków - White Ravens 2007 (lista
najciekawszych książek dla dzieci z całego świata przygotowywana co roku w Monachium).

43. Szary domek / Katarzyna Szestak ; il. Natalia Jabłońska. - Warszawa : Zielona Sowa,
cop. 2015.
(Elefun Books)
ISBN 978-83-7983-651-2
Wypożyczalnia Poddębice: sygn. 35429-35430; Wypożyczalnia Pajęczno: sygn. 22863- 22864
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32105; Wypożyczalnia Wieluń: sygn. 36412;
Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45794;
Piękna, ciepła opowieść o przyjaźni i poszukiwaniu szczęścia dla dzieci i dorosłych. Motywem
przewodnim jest tęsknota za przyjaźnią, miłością oraz towarzystwem bliskich osób. Autorka
w oryginalny sposób ożywia przedmioty, w tym także tytułowy domek, nadając im typowo ludzkie
cechy. Opowieść zdobią ilustracje, które dzięki swej malarskości i wysmakowanej kolorystyce,
oddają magiczną atmosferę tekstu.

44. Teatrzyki i bajeczki na radości i smuteczki : bajki psychoedukacyjne. Cz. 2, Uczucia
i emocje / Beata Barbara Jadach. - Warszawa : Wydaw. Literackie Białe Pióro, 2016.
ISBN 978-83-64426-61-2
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122311 - 122312
Doskonała zabawa oraz pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, ale też innych opiekunów, a przede
wszystkim rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W tej książce znajdują się
nie tylko bajeczki i wskazówki, jak na ich podstawie przygotować teatralne inscenizacje, ale również
tematy, które inspirują do rozmów z dziećmi po skończonej lekturze. Autorka przemyca w
opowieściach bardzo cenne uwagi i uniwersalne przesłania, omawia w sugestywny i pouczający
sposób różne sytuacje oraz zachowania, które mogą wyjaśnić dzieciom rozmaite aspekty życia.
Książka podzielona jest na dwa rozdziały, jeden dotyczy uczuć, drugi – emocji. Dzięki płynącym z
bajek morałom, praktycznym poradom oraz wskazówkom, dzieci uczą się nazywać swoje emocje,
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uczucia i wyciągać wnioski, a także znajdywać powody takiego czy innego zachowania.

45. Trudne pytania dla dorosłych : jak rozmawiać z dzieckiem o stracie, tęsknocie
i lękach : pogodnie i optymistycznie / Elżbieta Zubrzycka ; il. Katarzyna Bukiert. Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2016.
ISBN 978-83-64565-01-4
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122343
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32359; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45315
Ta książka pomaga rodzicom i wychowawcom znaleźć odpowiednie słowa, aby odpowiadać
dzieciom na trudne pytania. Podaje konkretne wskazówki, jak rozmawiać z dzieckiem. Dostarcza też
rzetelnej wiedzy na tematy tabu, o których niechętnie się mówi. Wyposażeni w nią rodzice będą
potrafili emanować spokojem i staną się prawdziwym wsparciem dla najmłodszych.

46. Tuż pod moim nosem : bajki psychoedukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym / Anna Freifrau von Linden [et al.] ; Fundacja Oswoić Los. - Lublin
: Petit Skład Druk Oprawa, 2012.
ISBN 978-83-61144-54-8
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 120890
Zbiór 12 bajek psychoedukacyjnych, opowiadających o różnych aspektach niepełnosprawności
dziecięcej. Pierwsza tego typu w Polsce książka, mająca na celu przybliżenie tematu „inności”
najmłodszym czytelnikom. Adresowana jest do dzieci, ale również do rodziców, nauczycieli,
terapeutów i dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych. Razem z pięknie udźwiękowioną płytą,
dołączoną do książki, może stanowić doskonały materiał dydaktyczny dla nauczycieli
przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych. Autorzy mają nadzieję, że ta książka będzie milowym
krokiem do zastąpienia słowa „tolerancja” słowem „akceptacja".

47.
Zaczarowane bajki, które leczą : dla dzieci i dorosłych / Anna Kozłowska. Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2007.
ISBN 978-83-89501-64-6
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32249 - 32250; Wypożyczalnia Wieluń: sygn. 36068
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 115087; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45218
Wiele bajek przedstawionych w książce współtworzyły dzieci. Historie odzwierciedlają przeżywane
dziecięce problemy, a także pomagają w szukaniu rozwiązań. Są to nie tylko utwory dla dzieci niektóre z nich są przeznaczone dla dorosłych. Mówią o ich potrzebach, a także o tym, w jaki sposób
są one zaspokajane. Czasami bowiem myśl o własnych rozterkach przesłania dorosłym myślenie
o rzeczywistych potrzebach dzieci. Do niektórych bajek są dołączone dziecięce rysunki, które
ilustrują najbardziej istotne chwile w opowiedzianej historii.
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