
 

                                   Niegrzeczne dziecko 

 

 

  Dzieci pełne złości / Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow ; 

przeł. Agnieszka Cioch. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. 

Sygn. WypRz 243130 

Czy Twoje dziecko ma napady złości, zwłaszcza w miejscach publicznych? Czy maluch 

często bije, gryzie lub szczypie inne dzieci? Czy nie potrafisz dać sobie z tym rady? W 

takim razie ta książka jest właśnie dla Ciebie! Złość to naturalne uczucie towarzyszące 

każdemu z nas. Tego, jak nad nią zapanować, uczymy się przez całe życie. Autorzy 

wnikliwie omawiają proces pojawiania i uzewnętrzniania się złości już od momentu 

narodzin. Przekonują przy tym, że najważniejsze jest to, by poznać jej prawdziwe 

powody. Ten napisany z humorem poradnik doskonale uczy, jak zrozumieć gniew 

swojego dziecka i jak sobie z nim skutecznie poradzić. Współautorem książki jest Thomas 

B. Brazelton – wybitny profesor pediatrii z ponad czterdziestopięcioletnią praktyką. 

  Agresja - nowe tabu? : dlaczego jest potrzebna nam i naszym 

dzieciom? / Jesper Juul ; [przekł. Dariusz Syska]. - Podkowa Leśna : "MiND", 

2013.  

Sygn. WypRz 241204 

Czy agresja u dzieci jest zła? Czy należy ją bezwzględnie eliminować z przedszkoli i 

szkół? Niemal wszyscy zgodnie odpowiadają: tak! Otóż, nie do końca - twierdzi Jesper 

Juul. Uznany pedagog i terapeuta ma odwagę iść pod prąd powszechnym przekonaniom. 

Zamiast potępiać agresję - mówi - trzeba uczyć dzieci radzenia sobie z nią i 

przekształcania jej w pozytywne działanie. Tłumienie i potępianie może prowadzić do 

różnych negatywnych skutków, zwłaszcza u chłopców: począwszy od nieumiejętności 

radzenia sobie w konkurencyjnym środowisku w życiu dorosłym, a skończywszy na 

niekontrolowanej przemocy i brutalnej przestępczości. Jesper Juul pokazuje, jak 



postępować z przejawami agresji u dzieci, jak wspólnie rozładowywać dziecięcą frustrację 

i zamieniać ją w pozytywną energię. Agresywnym dzieciom należy się przede wszystkim 

zrozumienie, a nie potępienie- pisze - ponieważ one tylko naśladują agresywnych 

dorosłych 

  Grzeczne dziecko : jak ustalać zdrowe granice i wspierać 

samodzielność / Thomas B. Brazelton oraz Joshua D. Sparrow ; przekł. 

Agnieszka Cioch. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.  

Sygn. WypRz 242029 

Książka Grzeczne dziecko została napisana z myślą o rodzicach, którzy mają problemy z 

ustalaniem zdrowych granic, wprowadzaniem dyscypliny i konsekwentnym jej 

egzekwowaniem.  

Dzięki lekturze:  

- poznają niezawodne sposoby radzenia sobie z najczęstszymi problemami, między 

innymi wymuszaniem, marudzeniem, kłamaniem, przejawami agresji;  

- nauczą się dobierać metody dyscyplinujące do temperamentu dziecka;  

- dowiedzą się, jak sprawnie pokonać drogę od dyscypliny do samodyscypliny;  

- otrzymają wiele praktycznych i sprawdzonych wskazówek, jak wspierać samodzielność 

dziecka oraz pomóc mu w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne 

możliwości. 

   Kłopotliwe zachowania dzieci : proste reakcje na trudne 

sytuacje / Justyna Korzeniewska. - Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2013.   

Sygn.WypRz 242492 

Książka przybliża skomplikowany świat dziecka, wyjaśnia motywacje i przyczyny jego 

problematycznych zachowań oraz ich związek z tym, co robią i jak funkcjonują rodzice. 

Zależność ta jest istotna, ponieważ często problemy wychowawcze z dzieckiem są 

nieświadomie prowokowane przez rodziców. 

Publikacja podpowiada także, jak pokonać trudności z karmieniem, treningiem czystości, 

sprzątaniem zabawek, a usypianie dziecka zamienić w sprawną procedurę ku radości 

maluchów i dorosłych. Zawiera też przykłady konkretnych odpowiedzi na trudne żądania 

dzieci wynikające z pragnienia posiadania zabawek, z nudy i frustracji, konfliktu z 



rodzeństwem i rówieśnikami. 

Lektura książki pomoże również rodzicom dzieci starszych zaakceptować zachowania 

swojego nastolatka, którego bardzo kochają, ale nie lubią jego ostrych manifestacji 

swojego `ja`. Nade wszystko jednak umożliwi mamom i tatom poczuć się 

kompetentnymi i spełnionymi rodzicami. 

   Niegrzeczne dzieci : 9 kroków do posłuszeństwa : praktyczny 

przewodnik / George M. Kapalka ; przekł. Justyna Trojnar. - Sopot : Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.  

Sygn.WypRz 239136 

 

Książka profesora George'a M. Kapalki to niezwykle praktyczny i pouczający poradnik dla 

rodziców, nauczycieli, terapeutów, który pomaga zrozumieć, dlaczego dzieci są 

nieposłuszne, i nauczy, jak należy sobie z tym radzić. Autor przedstawia sprawdzony 

program wychowawczy składający się z 9 odrębnych etapów postępowania, w prosty i 

zrozumiały sposób wyjaśnia poszczególne etapy i proponuje metody, które są skuteczne 

przez wiele kolejnych lat. W trakcie lektury czytelnik pozna praktyczne porady dotyczące 

rozmaitych niuansów skutecznego wychowania, na przykład nawiązywania kontaktu 

wzrokowego, mówienia odpowiednim tonem głosu, przybierania właściwej postawy ciała i 

doboru słów. Pozna również wyjątkowo efektywną strategię ułatwiającą zapanowanie nad 

nieposłusznym dzieckiem, zwaną kontraktem behawioralnym. Rodzic zawierając umowę 

ze swoją pociechą, jasno określa, czego od niej oczekuje, i uzmysławia jej, jakie mogą 

być następstwa zarówno posłuszeństwa, jak i jego braku. Wystarczy odrobina cierpliwości 

i wysiłku oraz mnóstwo miłości, by dzięki temu poradnikowi odnaleźć spokój i pomóc 

nieposłusznemu dziecku. 

  Nieposłuszne dziecko : 8 kroków do poprawy zachowania / 

Russel [!] A. Barkley, Christine M. Benton ; przekł. Łukasz Stankiewicz. - Kraków 

: "eSPe", 2012.  

Sygn.WypRz 239133 

Każde dziecko od czasu do czasu sprawia problemy, ale w przypadku niektórych dzieci 

przybierają one tak chroniczną, a może i groźną postać, że nie sposób sobie poradzić z 

nimi za pomocą tradycyjnych środków wychowawczych. Jeśli zmagasz się z upartym lub 



wojowniczym dzieckiem, dzięki tej książce w końcu zrozumiesz swoją sytuację i dowiesz 

się, co możesz zrobić, aby ją zmienić. Książka bazuje na wieloletnim doświadczeniu dra 

Russella A. Barkleya, zdobytym podczas pracy z dziećmi i rodzicami. W prosty i 

przejrzysty sposób przedstawia przyczyny nieposłuszeństwa, symptomy rzeczywistego 

problemu oraz sposoby na jego rozwiązanie. Istotą opisanego w poradniku 8-

stopniowego programu jest współpraca i konsekwencja, a także wprowadzanie zmian 

poprzez system oparty na pochwałach, nagrodach i łagodnych karach. Nie brakuje tu 

również praktycznych tabelek i kwestionariuszy. Nieposłuszne dziecko to książka, dzięki 

której zachowanie twojego dziecka wróci do normy, a twoje życie rodzinne przestanie być 

tak stresujące. 

  Uparte dzieci : od konfliktu do współpracy / R. J. MacKenzie ; 

przekł. Lucyna Wierzbowska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

2013.  

Sygn. WypRz 240274 

Jak wychowywać dziecko o silnym charakterze? Jeśli czasami odnosisz wrażenie, że 

Twoje dziecko to „mały terrorysta”, jeśli martwisz się, że nikogo nie słucha, i czujesz się 

bezsilny, pora zastosować jasne zasady, które pomogą Ci wprowadzić zdrową dyscyplinę. 

Robert J. MacKenzie wyjaśnia, że powodem trudnych zachowań mogą być nie tylko złe 

nawyki rodziców, ale także (po prostu) trudny charakter dziecka. Jednocześnie 

przekonuje, że konkretność i opanowanie sprawdzą się o wiele lepiej w konfliktowych 

sytuacjach, niż krzyki, groźby czy próba sił. 

   Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania 

oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Danuty Boreckiej-Biernat. - 

Warszawa : "Difin", 2013.  

Sygn. CzytR  240501 

Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Pospiszyla: 

 

Praca zawiera szerokie i ciekawe spojrzenie na uwarunkowania i dynamikę zjawiska 

agresji u dzieci i młodzieży. Wielu autorów z różnych punktów widzenia, zarówno przez 

pryzmat wyników badań empirycznych, jak i poprzez próby stworzenia wartościowych 



konceptualizacji stara się wyjaśnić mechanizmy powstawania i funkcjonowania tego 

niepokojącego zjawiska. Dotykowym atutem recenzowanej pracy jest to, że zawiera ona 

także prace autorów zagranicznych, przez co niepokojący problem narastania agresji 

dzieci i młodzieży zyskuje szersze, międzykulturowe ujęcie. 

  Jak wychowywać uparte dziecko / Rex Forehand, Nicholas 

Long ; przeł. [z ang.] Joanna Sojko. - Warszawa : "Bis", 2010.  

Sygn. WypRz 235072 

Praktyczny poradnik dla rodziców dzieci sprawiających kłopoty wychowawcze – w wieku 

od dwóch do sześciu lat. Proponowany tu pięciotygodniowy program pomaga zrozumieć, 

co kształtuje zachowanie małego uparciucha, uczy umiejętności skutecznego radzenia 

sobie z problemami wychowawczymi oraz przedstawia sposoby „naprawy” relacji nie 

tylko z dziećmi, ale także między rodzicami. Autorzy poświęcają uwagę problemom 

związanym między innymi z: agresją, nadpobudliwością, ADHD, rywalizacją między 

rodzeństwem, lękami nocnymi, napadami złości, jedzeniem, zasypianiem i porannym 

wstawaniem Mówią też o wpływie konfliktowych sytuacji w rodzinie, rozwodów, depresji, 

alkoholizmu czy telewizji na psychikę dziecka. I proponują konkretne rozwiązania. 

 

 

Adnotacje treściowe na podstawie recenzji Wydawców 

 


