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Jeśli naprawdę chcesz, by Twemu dziecku nauka przychodziła łatwiej, by wzniosło się 

ponad przeciętność, było inteligentne i szczęśliwe, zaszczep w nim miłość do książek. 

Czytanie – przekonują autorki – to najskuteczniejszy i najtańszy sposób na dobre 

wychowanie! Wiara we własne możliwości, umiejętność myślenia, sprawność 

językowa, zdolność koncentracji, poczucie bezpieczeństwa, optymizm,... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z dzieckiem w świat wartości.     

I.Koźmińska, E.Olszewska 

                                                                  

                                 To jest ważna książka dla mądrych i wrażliwych dorosłych, 

często pogubionych w dzisiejszym świecie. Daje im nie tylko wskazówki, ale przede 

wszystkim, pewność i nadzieję, że opierając swoje działania i kontakty z dzieckiem na 

wartościach, sprzyjają jego dorastaniu i przekształcaniu się w szczęśliwą dorosłą 

osobę- ciekawą świata, ale i potrzebującą bliskości ludzi oraz umiejącą dawać to 

innym. prof. dr hab. Anna Brzezińska, psycholog Siłą tej książki jest jej praktyczny 

charakter. Autorki ... odwołując się do konkretnych doświadczeń oraz zmuszając do 

refleksji, pomagają rodzicom i wychowawcom nie tylko wprowadzić dzieci w świat 

wrażliwości moralnej i uczuciowej, lecz także uczyć je podejmowania właściwych 

decyzji. Tadeusz Gadacz, filozof, wicedyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



Niegrzeczne dzieci. George M.Kapalka                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Jeśli Twoje dziecko: 

 nie słucha, gdy prosisz o sprzątnięcie zabawek, 
 nie chce położyć się spać, gdy jest już na to pora, 
 ucieka, gdy jesteś z nim w sklepie, 
 miewa napady złości lub agresji, 

– ta książka jest właśnie dla Ciebie! 

 

Wychowując niegrzeczne dziecko, jesteśmy pozostawieni sami sobie. Rodzina, 

przyjaciele, a nawet terapeuci potrafią rzucać bezpodstawne oskarżenia i udzielać 

„cennych rad, a nam trudno jest znaleźć pożyteczne wskazówki. Teraz jednak to się 

zmieni! Książka profesora Kapalki dostarcza rodzicom, którzy pragną pomóc swoim 

zbuntowanym i nieposłusznym dzieciom, prostych i skutecznych pomysłów. Łącząc 

największe zdobycze naukowe w dziedzinie psychologii z wieloletnim praktycznym 

doświadczeniem, Autor w dziewięciu prostych krokach proponuje skuteczne 

rozwiązania. Ten poradnik to cenny dar dla rodziców i ich nieposłusznych dzieci, 

przywracający spokój oraz wiarę w lepsze jutro.       

 

 

Każde dziecko może nauczyć się reguł 

 

       Annette Kast-Zahn 

 

 



 Moje dziecko chce, żeby się nim bez przerwy zajmować! Moje dziecko nie chce jeść! 

Książka Każde dziecko może nauczyć się reguł to rzetelnie umotywowany i skuteczny 

zbiór wskazań, jak ukrócić złe zachowanie dziecka i wytyczyć wyraźne granice jego 

postępowania - słowem: jak nauczyć dziecko niezbędnych reguł, szanując przy tym 

jego osobowość Autorka przychodzi z pomocą tym, którym troska i intuicja 

rodzicielska nie wystarczają, by skutecznie rozwiązać codzienne problemy. Zwięźle i 

jasno ukazuje, jak postępować z niemowlakiem czy kilkulatkiem, by respektował 

podstawowe zasady, takie jak jedzenie i spanie o stałych porach, sprzątanie po sobie 

czy samodzielne odrabianie lekcji. Książka mówi, jak bez gróźb i kar pohamować 

dziecięce wybuchy agresji i przyzwyczaić do regulaminu, jak skutecznie wyznaczać 

granice i przekazywać sensowne reguły zachowania, nie tłumiąc jednocześnie 

wyobraźni dziecka i dodając mu odwagi potrzebnej w dorosłym życiu.                                                                                                                


