
Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka,  
nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. […]  

Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytanie.  
Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku. 

J. KORCZAK 

Poradniki dla twojego dziecka 

      Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być / Adele Faber i Elaine Mazlish 

; il. Kimberly Ann Coe ; tł. Krzysztof Puławski. - Poznań : "Media Rodzina", 2015. 

Sygn.  WypRz  243783 ; Sygn. WypRz   244263 

Autorki bestsellerowych książek o wychowaniu od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, 
jako ekspertki w dziedzinie komunikacji między rodzicami a dziećmi. Tym razem ich mądre 
rady dotyczące świadomego i pełnego szacunku rodzicielstwa zostały ujęte w zwięzłej formie 
podręcznika. 
Bazując na inspirujących doświadczeniach rodzin z całego świata, autorki pokazują, że każdy, 
nawet najbardziej zapracowany rodzic może nabrać umiejętności, jakie zawsze „chciał mieć”: 
spokojnego rozwiązywania rodzinnych konfliktów, stawiania dzieciom granic i zachęcania  
ich do współpracy. 

  Błędy mamy i taty : praktyczny poradnik dla rodziców / Gianni  

i Antonella Astrei, Pierluigi Diano ; przekł Anna Popławska. - Wyd. 2. - Kraków : "WAM", 

2013. 

Sygn. WypRz   241414 

Czy błędy popełniają dzieci, podczas gdy my, rodzice, jesteśmy nieomylni? Tak naprawdę 

wszyscy wiemy, że to nieprawda. Dostrzeżenie własnego błędu, przyznanie się do niego  

i gotowość do zmiany postępowania będą wyrazem naszej miłości i odpowiedzialności wobec 

dziecka, któremu daliśmy życie, a które teraz chcemy uczynić szczęśliwym. 

Błędy mamy i taty to książka dla rodziców dzieci w wieku do 10 lat.  

Poradnik omawia błędy popełniane w codziennym życiu, uczy budowania prawidłowej relacji 

z dzieckiem,  by zapewnić mu emocjonalną stabilność i budować wiarę we własne siły. 



  Jak wspierać dziecko w nauce : niezbędnik aktywnego rodzica / 

Małgorzata Taraszkiewicz [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. 

Sygn.  WypRz   234494 

 

Każde dziecko ma prawo do sukcesu szkolnego i do rozwijania palety swoich talentów.  

Każdy rodzic pragnie, aby jego pociecha dobrze się rozwijała, rosła zdrowo i była szczęśliwa. 

Szkoła powinna stworzyć warunki dla realizacji tego celu, ale tylko wspólne działanie rodziców 

i szkoły przyniesie oczekiwane rezultaty. 

W poradniku - wiele praktycznych informacji na temat rozwoju dziecka w młodszym wieku 

szkolnym, jego potrzebach, małych i dużych problemach szkolnych. A także mini przewodnik 

dla rodziców sześciolatków, który pomoże ocenić, czy dziecko jest już gotowe zostać uczniem. 

 

    Gdy dziecko nie chce się uczyć : poradnik dla rodziców i nauczycieli / 

Dorota Skwark. - Kielce : "Jedność," 2010. 

 

Sygn.  WypRz   236733 

 

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Gdy dziecko nie chce się uczyć albo mimo wysiłków  

i zaangażowania nie osiąga satysfakcjonujących efektów w nauce i nie dostaje dobrych stopni: 

Po pierwsze – nie panikuj! Po drugie – spróbuj określić przyczyny problemów!  

Po trzecie – wykorzystaj ćwiczenia zawarte w naszym poradniku! One w prosty i przyjemny 

sposób pobudzają koncentrację dzieci i skutecznie zachęcają je do nauki! 



  Więź : dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów / Gordon 

Neufeld, Gabor Maté ; przekład Piotr Cieślak. - Łódź : "Galaktyka", 2016. 

 

Sygn.   WypRz   245713  

Psycholog kliniczny oraz lekarz medycyny łączą siły, by zmierzyć się z jedną z najbardziej 
niezrozumiałych tendencji, która coraz silniej uwidacznia się wśród młodych pokoleń.  
Doktor Gordon Neufeld i Gabor Maté szukają odpowiedzi na trudne pytanie: dlaczego dzieci 
stawiają kolegów wyżej niż rodziców?  

Książka "Więź" ułatwia rodzicom zrozumienie tego niepokojącego zjawiska i proponuje 

rozwiązania mające przywrócić intuicyjnej więzi między dzieckiem a rodzicem należne  

jej pierwszeństwo, ustalić właściwą hierarchię w domu i odzyskać zaufanie i miłość swoich 

dzieci. 

 

 

   Szkolne wyzwania : jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu? / Monika 
Gregorczuk, Kołtyś Barbara. - Warszawa : "Edgard", 2015. 

Sygn. WypRz   244554 

 

Jak pomóc dziecku w adaptacji do rzeczywistości szkolnej oraz przezwyciężeniu tremy  
i nieśmiałości? Jak chwalić je i motywować do nauki, nauczyć radzenia sobie z agresją 
rówieśników oraz konstruktywnego wyrażania własnych emocji? Na wiele wyzwań można się 
przygotować! Ten poradnik to obowiązkowa lektura dla zaangażowanych i świadomych 
rodziców, których dzieci wkrótce rozpoczną obowiązek szkolny lub wchodzą w okres 
dorastania, a także dla pedagogów i psychologów dziecięcych pracujących z uczniami  
w każdym wieku. Pomoże zrozumieć potrzeby dziecka, rozwijać jego możliwości i wiarę  
we własne siły, przeciwdziałać wielu problemom, a także budować wzajemne porozumienie. 



   Ratunku! Moje dziecko mnie wykończy : poradnik dla zmęczonych 
rodziców / Bunmi Laditan ; [tł. Joanna Sugiero]. - Gliwice : "Helion" cop.2017. 
 
Sygn.   WypRz   246404 

Pobudka o 5 rano, krzyki, musztrowanie i całodzienna harówka. Czy jesteś w wojsku?  
Nie. Po prostu twój słodki niemowlak zmienił się w rozwydrzonego kilkulatka. Domagającego 
się całodobowej uwagi, żywiącego się wyłącznie ciasteczkami i robiącego sceny w sklepie. 
Zastanawiasz się, czy twoje dziecko cię nienawidzi? Czy ta udręka się kiedyś skończy?  
I jak poradzić sobie ze zbuntowanym kilkulatkiem? 

Zaglądaj do tej książki za każdym razem, gdy masz ochotę podrzucić swoje dziecko na kilka 
godzin do baru z tabliczką na szyi „Zaopiekuj się mną”. 

  Zaplątane nastolatki : jak dobrze przeprowadzić córkę z dzieciństwa  

do dorosłości / Lisa Damour ; [tł. Janusz Ochab]. - Warszawa : "Agora", 2017. 

 

Sygn.  WypRz   245965 

 

Najlepszy, doceniony na całym świecie poradnik dla rodziców nastoletnich dziewczynek. 

Życie z nastoletnią córką nie musi przypominać jazdy na rollercoastrze! Dr Lisa Damour, 

dyrektorka renomowanego instytutu LaurelSchool’s Center for Research on Girls, opisuje  

w swojej książce 7 etapów rozwoju nastolatek. Poparta badaniami naukowymi wiedza o tych 

etapach oraz zaakceptowanie ich jako czegoś zdrowego i naturalnego, pozwoli rodzicom 

uniknąć konfliktów oraz pomoże zbudować głębszą relację z dorastającymi córkami. 

 

 
                               opracowała 

                             Alina Daniel 
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