
   Nikt nie jest idealnym rodzicem. Najlepsze, co możemy zrobić, to 

wciąż się rozwijać, uczyć i stawać coraz lepszymi, mądrzejszymi, 

codziennie pogłębiać dobre relacje z naszymi dziećmi i pracować 

nad zmianą w tych obszarach, które tej zmiany wymagają.  

   Ale nie spodziewajmy się, że kiedyś osiągniemy stan rodzicielskiej 

doskonałości. Taki stan nie istnieje. Jesteśmy zawsze w drodze. 

Elżbieta Manthey 

     Wszyscy wiemy, że bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich 

Dzieci pozostają zawsze na pierwszym miejscu Rodzice.  

     W zasobach naszej szkolnej biblioteki znajdują się książki, które mogą pomóc 

stać się jeszcze lepszymi Rodzicami. Proponujemy Państwu następujące pozycje: 
 

ZAGROŻENIA. UZALEŻNIENIA: 

Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców; 

Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki; 

Zabójca w dziecinnym pokoju. Przemoc i gry komputerowe; 

Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych; 

Toksyczni terapeuci, przemoc religijna, sekty; 
Satanizm jako ucieczka w absurd; 

Przemoc w rodzinie. 

WSPOMAGANIE ROZWOJU: 

Wychować dziecko z ADD i ADHD. Praktyczne strategie opanowania trudnych zachować dzieci  z ADD i ADHD; 

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko, co chcielibyście wiedzieć; 

Nikt nigdzie. Niezwykła autobiografia autystycznej dziewczyny; 

Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Biblioteka rodzica i nauczyciela; 

Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją. Poradnik dla rodziców; 

Moje dziecko jest dyslektykiem. Poradnik i informator dla rodziców i wychowawców; 

Rozwój psychiczny dziecka. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy; 

Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu?; 

Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym; 

Każde dziecko myśli inaczej. Jak rozpoznać i rozwijać wrodzone  dziecka; 

Pozwólmy dzieciom myśleć; 

Pozwólmy dzieciom działać; 

Pozwólmy dzieciom bawić się słowami; 

Narodzić się, by wygrać; 

Toksyczni rodzice; 

Ja i moja pamięć; 

Arteterapia w teorii i praktyce; 

Lęk, gniew, agresja; 

Domowe zabawy logopedyczne; 

Jak wychować zdolne dziecko. 

 

           KSIĄŻKA DLA RODZICA I DZIECKA   
Nikt nie rodzi się rodzicem. Tego trzeba się nauczyć. 



WYCHOWANIE: 

Wychowanie w duchu wartości. Poszerzanie świata. 8-14 lat; 

Młodszy wiek szkolny. Psychologia rozwojowa dla rodziców; 

Rewolucja seksualna zagraża dzieciom; 

Konflikty w rodzinie, niszczą czy budują?; 

O wychowaniu dzieci i młodzieży; 

Jak uwolnić się od lęku; 

Jak wyjść z depresji?; 

Stres. Przyczyny, terapia i autoterapia; 

Pokolenie zmian. Czego boja się dorośli; 

Agresja u dzieci - Szkoła porozumienia; 

Jak być dobrymi rodzicami. 501 porad; 

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły; 

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły; 

Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców; 

Między lekcjami. Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy w szkole (i nie tylko). Poradnik dla rodziców. 

    Biblioteka szkolna posiada ponadto szeroką ofertę książek  
z literatury dziecięcej o charakterze terapeutycznym.  
    Wspólne czytanie książki, która porusza problemy bliskie  
Dziecku, działa terapeutycznie, pomaga zrozumieć problem,  
rozwiewa wątpliwości, daje poczucie bezpieczeństwa i pokazuje, 
że z każdej życiowej sytuacji jest wyjście. 
 
    Książkę można zamówić przez dziennik elektroniczny i następnie wypożyczyć  
na konto Dziecka. 

ZAPRASZAMY 


