
 

 

 

CZYTANIE POD PALMAMI 

 

Zapraszamy wszystkie grupy przedszkolne i dzieci ze 

szkół podstawowych: klasy I-III na cykl spotkań Czytanie pod 

palmami. Przygotowaliśmy ofertę spotkań i zabaw z literaturą, 

które są doskonałą alternatywą dla komputera i twórczym 

sposobem na wykorzystanie wolnego czasu. 

 Czytanie pod palmami to cykl, który poprzez lekturę 

będzie poruszał trudności z jakimi spotykają się nasze dzieci  

w domu, przedszkolu, szkole i poza nimi. Naszym celem jest wsparcie i pomoc dzieciom  

w radzeniu sobie z problemami. 

W ramach zajęć literackich proponujemy lektury: 

 

I. NIEŚMIAŁOŚĆ: 

 

1. Mała Wstydnisia / Roger Hargreaves: Egmont Polska. 

2. Tego właśnie chcę! / Magdalena Różczka i Marta Wysocka-Jóźwiak: Burda Media 

Polska.  

3. Kto pocieszy Maciupka? / Tove Jansson : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=b59343084
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__wydawca_Egmont+Polska
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=991052530315305066
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__wydawca_Burda+Media+Polska
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__wydawca_Burda+Media+Polska
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=b5701470x
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__wydawca_Wydawnictwo+%22Nasza+Ksi%C4%99garnia%22


II. STRACH: 

 

1. Nieustraszony strach na wróble / Grzegorz Majchrowski : Wydawnictwo Zielona 

Sowa. 

2. Jakub pogromca strachu : terapeutyczne opowiadania dla dzieci przeżywających 

lęki / Erika Meyer-Glitza : Wydawnictwo "Jedność", 2001. 

3. Pan Galareta / Roger Hargreaves : Egmont Polska. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ZŁOŚĆ: 

 

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

emocje biorą górę / Agnieszka Stążka-Gawrysiak: Znak Emotikon - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak. 

2. Self-regulation : nie ma niegrzecznych dzieci : opowieści dla dzieci o tym, jak 

działać, gdy emocje biorą górę / Agnieszka Stążka-Gawrysiak: Znak Emotikon. 

3. Od złości do radości : jak rozpoznawać i okazywać uczucia / Holde 

Kreul: Wydawnictwo Jedność.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=b58651160
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__wydawca_Wydawnictwo+Zielona+Sowa
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__wydawca_Wydawnictwo+Zielona+Sowa
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK18001303
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK18001303
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__wydawca_Wydawnictwo+%22Jedno%C5%9B%C4%87%22
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=991052487255005066
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__wydawca_Egmont+Polska
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=PI%2000420001599
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=PI%2000420001599
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__wydawca_Znak+Emotikon+-+Spo%C5%82eczny+Instytut+Wydawniczy+Znak
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__wydawca_Znak+Emotikon+-+Spo%C5%82eczny+Instytut+Wydawniczy+Znak
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK22000003
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK22000003
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__wydawca_Znak+Emotikon
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK18000514
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KPDK18000514
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__wydawca_Wydawnictwo+Jedno%C5%9B%C4%87


IV. SMUTEK: 

 

1. Co to za smutna mina / tekst i ilustracje Élisa Géhin: Wydawnictwo Dwie Siostry. 

2. Emocjonalki : bajki psychoterapeutyczne / Małgorzata Parcheta-

Kołuszuk: Wydawnictwo Harmonia.  

3. 7 uczuć małej Zosi : interaktywna książka pełna niespodzianek / Stéphanie 

Couturier ; Maureen Poignonec : Wydawnictwo Jedność. 

 

 

https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=JAW%20MC19006260
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__wydawca_Wydawnictwo+Dwie+Siostry
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=b55915425
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=b55915425
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__wydawca_Wydawnictwo+Harmonia
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=aBSTOK%20M627968
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=aBSTOK%20M627968
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__wydawca_Wydawnictwo+Jedno%C5%9B%C4%87

