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W swojej bezradności rodzice szukają pomocy i wskazówek jak dobrze 

wychować dziecko. Przedstawione tutaj książki mogą służyć pomocą pod 

warunkiem , że ich treść potraktujemy jedynie jako propozycje. Nie ma bowiem 

"złotej recepty" na wychowanie. „Wychowywanie dzieci jest zawodem,  

w którym trzeba wiedzieć, jak stracić czas, by go zyskać”. 

                                                                       Jan- Jakub Russeau (1712- 1778) 

W swojej bezradności rodzice szukają pomocy i wskazówek w poradnikach. 

Rynek księgarski pełen jest książek, w których dokładnie opisano, jakie dziecko 

ma być i co powinno potrafić w określonym momencie życia. Książki te mogą 

być rzeczywiście pomocą , jeśli ich treść potraktujemy jedynie jako propozycje.  

Na wszystkie pytania związane z wychowaniem poradniki nie udzielają żadnych 

jednoznacznych odpowiedzi. Nie ma także żadnych opatentowanych przepisów, 

bo być ich nie może . Mamy bowiem do czynienia z człowiekiem, 

indywidualnością, gdyż każdy człowiek- nawet ten najmniejszy - jest inny. 

Wychowanie, to przede wszystkim właściwy związek między dziećmi i ich 

rodzicami. Jest on wyjątkowy i ma ogromny wpływ na charakter małego 

człowieka. 

Ingrid Romberg- Asboth w swej książce „Kiedy dusza dziecka płacze” 

powiedziała, że wychowanie podobne jest do tańca, w którym każdy wsłuchuje 

się w rytm partnera i stara się do niego dopasować. 

 

 

 



LITERATURA PEDAGOGICZNA DLA RODZICÓW: 

 WYCHOWANIE, PSYCHOLOGIA DZIECKA itp. 

1. Braun Andrea „Czy dzieci muszą mieć wszystko?” 

2. Brejnak Wojciech „Kocham i wychowuję” 

3. Czapów Czesław „Rodzina a wychowanie” 

4. Dąbrowska Justyna „Bez stresu z dziećmi” 

5. Drath Anna „Jak postępować z dzieckiem nerwicowym” 

6. Eichelberger Wojciech „O co pytają dzieci? O miłości i wychowaniu” 

7. Faber Adele, Mazlish Elaine „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. 

 Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.” 

8. Filipczuk Halina „Jak rozumnie kochać dziecko?” 

9. Filipczuk Halina „Kłopoty z jedynakami” 

10. Filipczuk Halina „Rodzina, a rozwój psychiczny dziecka” 

11. Fischer-Tietze Renate „Nie ma głupich dzieci” 

12. Friedl Johanna „Moje dziecko idzie do przedszkola” 

13. Gordon Thomas „Wychowanie bez porażek” 

14. Górka Iwona „Mały nieszczęśliwy człowiek z ADHD” 

15. Górski Stanisław „Tajemnica wzajemnego zrozumienia” 

16. Han- Ilgiewicz Natalia „Dziecko w konflikcie z rodziną” 

17. Izdebska Helena „ Aby szkoła dała się lubić” 

18. Kozakiewicz Mikołaj „Najdziwniejsi rodzice, najdziwniejsze dzieci” 

19. Kozakiewicz Mikołaj „Niezbadane ścieżki wychowania” 

20. Leite John , Parrnish Kip “Wychowanie skuteczne. 10 przykazań dla 

rodziców” 

21. Linde von Keyserlingk „Opowieści dla duszy dziecięcej” 

22. Łopatkowa Maria „Elementarz wychowania małego dziecka” 

23. Łopatkowa Maria „O sztuce wychowywania” 

24. Łopatkowa Maria „Pedagogika serca” 

25. Makowska Jolanta „Dzieci trudne do kochania” 

26. Misiewicz Halina „Rola rodziny w kształtowaniu postaw” 

27. Muszyński Heliodor „Ideał i cele wychowania” 

28. Nartowska Hanna „Wychowanie dziecka nadpobudliwego” 

29. Pauling Peter „Szczęśliwe dzieci czyli udane wychowanie” 

30. Pluta Andrzej „Młodzież i dom rodzinny” 

31. Popielarska Aniela, Mazurowa Mieczysława „Dlaczego nasze dzieci 

sprawiają trudności wychowawcze” 

32. Radziwiłł Anna „O współdziałaniu między szkołą a domem” 

33. „Rodzice o dzieciach uzdolnionych” 

34. Romberg- Asboth Ingrid „Kiedy dusza dziecka płacze” 

35. Rudniański Jarosław „O dobrym wychowaniu i kształceniu” 

36. Sławiński Stanisław „Rozważania o wychowaniu” 



37. Suchodolski Bogdan „Wychowanie dla przyszłości” 

38. Tschope- Scheffler Sigrid „Dzieci potrzebują korzeni i skrzydeł” 

 

 AIDS/HIV 
 

1. Arnold John „Człowiek a AIDS” 

2. „Prawne problemy AIDS” pod red. Andrzeja Szwarca 

3. Rosik Paweł „Wybór należy do Ciebie: poradnik dla młodzieży” 

4. „Żyję bez ryzyka AIDS” -  dokument elektroniczny 

 

 AGRESJA/PRZEMOC 

 

1. „Agresja wśród dzieci i młodzieży: perspektywa psychoedukacyjna” pod 

red. Adama Frączka 

2. Grochulska Joanna „Agresja u dzieci” 

3. „Miedzy lekcjami: jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy w szkole” –

porsdnik dla rodziców 

4. „Powstrzymać agresję” – dokument elektroniczny 

 

 UZALEŻNIENIA, NAŁOGI ( alkoholizm, nikotynizm, 

narkomania itp.) 

 
1. Dziewiecki Marek „Nowoczesna profilaktyka uzależnień” 

2. Dziękuję – nie biorę” – dokument elektroniczny 

3. Dziękuję - nie piję” – dokument elektroniczny 

4. Gaberle Andrzej „ Patologia społeczna” 

5. Gaś Zbigniew „Profilaktyka uzależnień” 

6. Gwynne Peter „Kto używa narkotyków?” 

7. Juczyński Zygfryd „Narkomania: podręcznik dla nauczycieli, 

wychowawców i rodziców” 

8. Korpetta Ewa „Narkotyki w Polsce: mity i rzeczywistośc” 

9. Korsak Andrzej „Dziś przestaje palić” 

10. „Porozmawiajmy o …Narkotyki” pod. red. Grażyny Płachcińskiej 

11. Ślusarczyk Barbara „Narkomania: problemy prawnokryminologiczne” 

12. Zajączkowski Krzysztof „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych” 

 

 

 



 UCZENIE SIĘ, SAMOKSZTAŁCENIE itp. 
 

1. Angelow Bosse „Jak się uczyć skutecznie, szybko i przyjemnie” 

2. Ballinger Erich „Wesoła gimnastyka: rusz się i ucz się łatwa droga do 

sukcesu w nauce” 

3. Brześkiewicz Zbigniew „ Superczytanie: jak uczyć się trzy razy szybciej” 

4. Brześkiewicz Zbigniew „Superpamięć: jak uczyć się trzy razy szybciej” 

5. Brześkiewicz Zbigniew „Supersłuchanie: jak słuchać i być słuchanym” 

6. Brześkiewicz Zbigniew „Superumysł: jak uczyć się trzy razy szybciej” 

7. Buzan Tony „Pamięć na zawołanie” 

8. Buzan Tony „ Podręcznik szybkiego czytania” 

9. Buzan Tony „Rusz głową” 

10. Hamer Hanna „Nowoczesne uczenie się albo ściąga z metodyki pracy 

umysłowej” 

11. Hannaford Carla „Zmyślone ruchy, które doskonalą umysł; podstawy 

kinezjologii edukacyjnej” 

12. Moss Connie „Cele uczenia się; jak pomóc uczniom zrozumieć każdą 

lekcję” 

13. Niemierko Bolesław „Ocenianie szkolne bez tajemnic” 

14. Osmelak Jerzy „Jak uczyć się samodzielnie” 

15. Sterna Danuta „Uczę (się) w szkole” 

16. Zakrzewska Barbara „Trudności w uczeniu się i pisaniu: modele 

ćwiczeń” 

 

 

Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki!!! 

Gwarantujemy dobrą literaturę zarówno dla rodziców jak  

i ich dzieci! 

 

 


