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1. Cel i podstawowe założenia  

Celem pracy było stworzenie wydawnictwa edukacyjnego dla dzieci, 

zawierającego wizualizację emocji. By to osiągnąć została wykreowana postać 

głównej bohaterki Krysi doświadczającej sytuacji, w których pojawiały się trudne 

uczucia. Sposobem na poradzenie sobie z nimi są ćwiczenia mindfulness, których 

treść została zaczerpnięta z książki autorstwa Uz Afzal Mindfulness dla dzieci. 

Zarówno autorski, rymowany wiersz, jak i ilustracje mają pomóc młodemu 

odbiorcy w identyfikacji trudnych emocji oraz zmierzeniu się z nimi. 

 

2. Realizacja projektu 

Jednym z pierwszych kroków do osiągnięcia celu było opracowanie treści 

publikacji, które obejmowało wybranie ćwiczeń mindfulness, na których opiera 

się treść książki oraz wymyślenie rymowanego wierszyka, na podstawie którego 

zostały stworzone ilustracje. 

Wykreowana została również postać głównej bohaterki, która jest jednym 

z najważniejszych elementów książki. To na niej czytelnik powinien skupić całą 

swoją uwagę, dlatego też otaczający ją świat został uproszczony. Na 



rozkładówkach gdzie widnieje dziewczynka zazwyczaj znajduje się więcej bieli, 

by nie odciągać uwagi dziecka od jej mimiki twarzy oraz gestów, które wykonuje. 

Ilustracje w książce zostały stworzone za pomocą wektorowych kształtów 

oraz kontrastujących kolorów. Każdy z rozdziałów opiera się na dwóch głównych 

barwach oraz bieli i czerni. Rozkładówki z opisem przygód głównej bohaterki są 

bardziej skontrastowane i kolorowe, aby podkreślić spotęgowanie emocji. 

Kolejnym krokiem w realizacji projektu było zaprojektowanie typografii, 

która jest ważnym elementem książki. W tej części duże znaczenie miała 

interpretacja i analiza stworzonego wiersza. Głównym założeniem było 

stopniowanie wartości informacji. Najważniejsze polecenia i kluczowe słowa 

zostały zapisane większym rozmiarem fontu lub nadany jest im kolor. Ma to 

wpłynąć również na zaakcentowanie i sposób przeczytania poszczególnych słów. 

 

 

3. Produkt końcowy 

W ramach pracy powstała książka w formacie B5 pt. Tu i teraz. Zawiera ona 

68 stron oraz wyklejkę. Oprawiona została w karton 2mm powleczony folią soft 

skin, przez co książka jest przyjemna w dotyku, a sama jej struktura wzbudza 

ciekawość czytelnika i zachęca do sięgnięcia po wydawnictwo.  

Książka zawiera sześć ćwiczeń mindfulness, poprzedzonych przygodami 

głównej bohaterki, która również je wykonuje. Dzięki temu młody odbiorca może 

utożsamić się z postacią Krysi, a wykonując ćwiczenia poczuć się częścią 

opowieści. 



 

 



 

 



 

 



4. Informacje o możliwości wykorzystania pracy  

Książka Tu i teraz została zaprojektowana z myślą o dzieciach oraz ich 

rodzicach i opiekunach, którzy muszą zmagać się z trudnościami związanymi 

z dojrzewaniem emocjonalnym swoich pociech. Może być wykorzystywana 

przez nich jako forma wsparcia w procesie kształtowania charakteru oraz radzenia 

sobie ze stresem. Treść zawarta w publikacji pozwala również na przyjemne 

i wartościowe spędzenie czasu z dzieckiem.  

Z eksperymentu przeprowadzonego na pięcioletniej dziewczynce wynika, że 

treść książki została pomyślnie zredagowana i przyniosła oczekiwane rezultaty. 

Zarówno ilustracje, jak i wiersz oddziałują w pożądany sposób na potencjalnego 

odbiorcę. 
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