
                                                                              
Wykaz książek zakupionych w ramach projektu 

„Mamo, tato nudzi mi się!” 

 dostępnych w Filii nr 1 dla Dorosłych. 

 
1.  Baraszkujemy /GWP - Półtorak Agata 

        

2.  Co wolno dziecku Rozsądne ustalanie granic/GWP - Herbert Martin 

         

3. Dialog zamiast kar - Żuczkowska Zofia Aleksandra 

         

4. Dzieci pełne złości /GWP - Brazelton Thomas B, Sparrow Jo 

         

5. Domowe przedszkole - Minge Natalia, Minge Krzysztof 

         

6. Gry i zabawy dla dzieci - Cieślak Małgorzata 

         

7. Ja tata Praktyczny poradnik /Pestka - Cooper Colin 

         

8. Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka - Minge Natalia, Minge Krzysztof 

         

9. Książki dla najmłodszych - Lewandowicz-Nosal Grażyna 

         

10. Księga rodzicielstwa bliskości - Sears William, Sears Martha 

         

11. Masaż i refleksoterapia dla niemowląt i dzieci - Kvanagh Wendy 

         

12. Rodzicielstwo bliskości - Minge Natalia Minge Krzysztof 

         

13. Rozwijamy umiejętności dziecka.  

.         

14. Rozwój dziecko Od 0 do 3 lat  - Brazelton Thomas B,  Sparrow Jo 

.         

15. Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat  

         

16. Siłowanki. - DeBenedet Anthony, TCohen Lawr 

         

17. Sposób na trudne dziecko - Kołakowski Artur, Pisula Agnie 

         

18. Wystarczająco dobrzy rodzice - Bettelheim Bruno 

         

19. Zabawy z niemowlakami na każdy dzień - Silberg Jackie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Książka zawiera ciekawe i kreatywne propozycje wspólnych zabaw z 

dzieckiem. Każda zabawa jest opatrzona wierszykiem i rysunkiem, które 

wyjaśniają, jak się bawić. Przedstawione zabawy pomagają nawiązywać 

więzi z dzieckiem już od pierwszych tygodni życia. Doskonała książka dla 

rodziców i opiekunów. 

 
 

 

 

 

Wszystkie dzieci sprawiają kłopoty wychowawcze. Nieumiejętnie je karząc 

lub zbytnio im pobłażając, popełniamy błąd. Książka ta uczy: jak 

ustanawiać jasne granice, jak asertywnie wskazywać im właściwe 

postępowanie, jak uczyć odpowiedzialności. 

 

 

Ta książka to podsumowanie wieloletniej pracy z dorosłymi i dziećmi – 

efekt praktycznego zgłębiania zasad Porozumienia bez Przemocy (NVC) 

Marshalla B. Rosenberga. Autorka dzieli się w niej swoim bogatym 

doświadczeniem w kształtowaniu relacji z dzieckiem, opartych na 

obustronnym dostrzeganiu i poszanowaniu uczuć i potrzeb. 

 

„Książkę Zofii Żuczkowskiej polecam wszystkim, którzy chcą poprawić 

swoje relacje z bliskimi, a szczególnie gorąco rodzicom. Tym, którzy 

szukają sposobu na kłótnie w piaskownicy, i tym, którzy obawiają się buntu 

nastolatka.” 

Joanna SZULC, redaktor naczelna miesięcznika „Dziecko”  

 

„Autorka podważa wiele staromodnych, ale i nowomodnych stereotypów 

wychowawczych. Jej książka jest ciekawa i mądra!”  

Jan WRÓBEL, nauczyciel, dziennikarz, dyrektor I Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego „Bednarska” w Warszawie. 

 

 



 
 

 

 

Niniejsza publikacja stanowi zbiór zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym 

i młodszych. Celem jej jest dostarczenie dzieciom i rodzicom przede 

wszystkim dobrej zabawy.  

Książka pozwala również w sposób kreatywny wspierać rozwój dziecka. W 

książce znalazły się pomysły na zabawy z wykorzystaniem przedmiotów 

codziennego użytku lub codziennych czynności. Zamieszczono również 

liczne eksperymenty pozwalające dziecku poznać otaczający świat i prawa 

nim rządzące, a także rozwinąć zmysł artystyczny. W związku z tym, że 

część zabaw najlepiej wykonywać w wybranych okresach roku, 

wydawnictwo podzielone zostało na pięć części. Pierwsze cztery to zabawy 

na wiosnę, lato, jesień i zimę. Część ostatnią stanowią zabawy, które można 

wykonywać niezależnie od pory roku, czy to w mieszkaniu, czy poza nim.  

Książka z pewnością będzie stanowić inspirację do zabaw z dzieckiem.  

 

 
 

 

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. 

 

 

 

 
 

 

 

Poradnik zawiera kilkaset zabaw, prostych i bardziej skomplikowanych, 

przeznaczonych dla dzieci już od pierwszego miesiąca życia. Autorka 

wymyśliła je dla własnych dzieci i wraz z nimi je przetestowała. To pozycja 

dla rodziców i opiekunów, która nie wymaga posiadania drogich zabawek i 

sprzętów. Przecież najlepsze zabawy to te, podczas których dziecko użyje 

swojej wyobraźni! Ile radości dają papierowy samolot, klocki z pudełek, 

instrumenty z misek i garnków, kukiełki z ziemniaka czy puzzle wycięte z 

kolorowego opakowania. Czasem niewiele potrzeba, by wyczarować świat, 

który zachwyci malucha. Ponadto każda z opisanych zabaw może być 

wykorzystana także w późniejszym wieku – to inspirujące, kiedy dziecko 

samo rozwija i udoskonala znaną już zabawę. 

 



 
 

 

 

Czy wiesz, że nowo narodzone dziecko ma większą potencjalną inteligencję 

niż Leonardo da Vinci kiedykolwiek wykorzystał, a nawet trzylatek może 

już czytać, liczyć lub mówić w dwóch językach? Do szóstego roku życia 

mózg kształtuje się aż w 80% – właśnie wtedy następuje rozwój możliwości 

intelektualnych, jakimi człowiek będzie dysponował przez resztę życia. W 

procesie wspierania rozwoju małego człowieka rodzice mogą odegrać 

naprawdę ogromną rolę, dlatego jeśli chcesz zapewnić dziecku najlepszy 

start, koniecznie sięgnij po ten poradnik. 

Z książki dowiesz się m.in., jak kreatywnie wspomagać rozwój dziecka już 

od pierwszych miesięcy życia, jak w pełni wykorzystać jego wrodzony 

potencjał i rozwijać zdolności. Przekonaj się, że nauka czytania, matematyki 

czy języków obcych to okazja do fantastycznej zabawy i sposób na 

przyjemne spędzanie czasu. Poznaj unikalne i sprawdzone pomysły 

wspólnych gier i zabaw, których nie znajdziesz w Internecie. 

 

 

 
 

 

 

 

Mamy mają instynkt macierzyński, a ojcowie ten poradnik! 

Dzięki tej książce ze spokojem i uśmiechem wkroczysz w świat 

rodzicielstwa. Będziesz wiedział wszystko, co potrzebne, by jak najlepiej 

opiekować się dzieckiem i nic cię nie zaskoczy. 

Przewijanie, kąpanie i trzymanie dziecka. 

Karmienie niemowlaka oraz starszego dziecka. 

Radzenie sobie z płaczem. 

Wieczorne rytuały i spokojny sen. 

Spacery z dzieckiem i zabawa na świeżym powietrzu. 

Bycie wzorem dla swojego dziecka. 

 
 

 

 

Masaż i refleksoterapia to dwa najbardziej znane i uzupełniające się 

nawzajem sposoby terapii dotykowej. Niemowlęta czerpią radość z dotyku, 

potrzebują i pragną go. Dla najmłodszych dzieci dotyk to język, który 

rozumieją i którym komunikują się z rodzicami. Wieloletnie badania 

wykazały, że dotyk odgrywa niebagatelną rolę w rozwoju psychofizycznym 

dziecka. W wielu kulturach od zawsze masowano niemowlęta. Dzieci, u 

których stosowano tego rodzaju terapię, rozwijały się lepiej, były bardziej 

żwawe, mniej płaczliwe, szybciej rosły, lepiej spały. Masaże wzmacniają 

również więź między rodzicem a dzieckiem, co pomaga im być bardziej 

wrażliwym na potrzeby swojego maleństwa. W sytuacjach krytycznych w 

dużym stopniu wpływają uspakajająco.  

Książka ta pozwala rodzicom odkryć dobroczynne działanie masażu i uczy, 

jak krok po kroku stosować go w różnych sytuacjach 



 
 

 

 

Książka omawia repertuar literacki adresowany do najmłodszych 

odbiorców, tj. dzieci w wieku 0-3 lat. Pisana była z dwóch perspektyw - 

osoby zawodowo zajmującej się książką dziecięcą - oraz rodzica. Znalazły 

się w niej rozdziały dotyczące pierwszych utworów przeznaczonych dla 

maluchów, klasyki literatury dziecięcej, "wydawnictw seryjnych". Na 

szczególną uwagę zasługuje rozdział poświęcony problemom małych dzieci 

(oswajanie z przedszkolem, lęk przed ciemnością, wizyty u dentysty). 

Całość uzupełnia "kącik dla rodziców" oraz listy lektur dla najmłodszych. 

 
 

 

Może ty i twoje dziecko będziecie spać dłużej, jeżeli położycie się w jednym 

łóżku?  

Jak duże musi być dziecko, aby być za duże na karmienie piersią?  

Jaka jest rola ojca w pielęgnacji noworodka? 

Jak wcześnie stworzona więź pomoże dziecku się usamodzielnić?  

Czy noworodek wymusza płaczem noszenie? 

Czy przez cały czas musimy być skupieni na dziecku? 

„Księga Rodzicielstwa Bliskości” to kompendium wiedzy dla młodych 

rodziców oraz wskazówki dotyczące opieki i pielęgnacji małego dziecka. 

Autorzy oparli porady o własne doświadczenia i przeżycia. 

Rodzicielstwo Bliskości to styl rodzicielstwa, który odpowiada na potrzebę 

bezpieczeństwa małego dziecka. 

 
 

 

 

Poradnik pokazuje m.in., w jaki sposób wspierać intelektualny, emocjonalny 

i społeczny rozwój malucha w pierwszym roku jego życia. Jest nieocenioną 

pomocą dla wszystkich świadomych rodziców, którym zależy na 

wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka. Liczne ciekawostki i 

praktyczne wskazówki, zgromadzone w książce przez doświadczonych 

psychologów, pomogą ci znaleźć odpowiedzi na pytania: jak zaznajamiać 

się z dzieckiem jeszcze w czasie ciąży; co zyskujesz, karmiąc piersią; czy 

warto pozwolić dziecku decydować o tym, co je; jakie są korzyści z 

noszenia dziecka w chuście; czy stosować system kar i nagród oraz jak 

przygotować siebie i dziecko na rozłąkę 



 
 

 

Dzieci w wieku przedszkolnym rozwijają się bardzo szybko. W tym okresie 

uczą się głównie poprzez uczestnictwo w różnych grach i zabawach. 

Niezmiernie ważna jest rola opiekunów, którzy wspierają maluchy w 

kształtowaniu ich umiejętności. Poradnik prezentuje wiele interesujących 

ćwiczeń oraz dostarcza pomysły na zabawy dla dzieci w wieku do pięciu lat.  

Szczegółowe opisy krok po kroku i kolorowe ilustracje ułatwiają 

przygotowanie zajęć. 

Dla dzieci - zabawy rozwijające zdolności ruchowe i możliwości 

intelektualne. 

Dla rodziców - pomysły na mądre zorganizowanie maluchom czasu  

Dla nauczycieli przedszkolnych - inspiracja do przeprowadzenia 

kształcących zajęć. 

 
 

 

To nie tylko czytelne kompendium wiedzy na temat procesów 

rozwojowych, jakim podlega dziecko od narodzin do trzeciego roku życia, 

ale także źródło sprawdzonych porad. Doktor Thomas B. Brazelton, 

znakomity amerykański pediatra z niemal pięćdziesięcioletnią praktyką, 

pokazuje, jak mądrze prowadzić dziecko między innymi przez problemy z 

karmieniem, usypianiem, dyscypliną czy nauką korzystania z toalety. Skupia 

się przy tym na tak zwanych punktach zwrotnych, a więc tych momentach, 

które budzą największy niepokój rodziców. Często łączą się one z regresja 

w rozwoju i wywołują obawy, że dzieje się coś niedobrego. Ta przepełniona 

empatią książka w przystępny sposób pomaga rodzicom dzielnie walczyć z 

typowymi problemami rozwojowymi i wychowawczymi dziecka od 

narodzin do trzeciego roku życia. 

 
 

 

„Rozwój psychiczny dziecka” jest pierwszą na polskim rynku 

wydawniczym książka, która przedstawia naturalne trudności, z jakimi 

dziecko musi się uporać na drodze swego rozwoju. Autorzy Frances L. Ilg, 

Ames Luise Bates, Sidney M. Baker wyjaśniają mechanizmy ich 

powstawania oraz oddziaływania, a także wyznaczają wyraźną granice 

pomiędzy tymi trudnościami, które rzeczywiście pojawiają się w sposób 

całkowicie naturalny, a tymi, które wymagają pomocy z zewnątrz. 

F. L. lig, L. Bates Ames, S. M. Baker są współzałożycielami Instytutu 

Rozwoju Dziecka, powstałego na Uniwersytecie w Yale w Stanach 

Zjednoczonych w 1950 roku, zwanego Instytutem Gessella, od nazwiska 

jego twórcy, wybitnego lekarza pediatry. Prace tych autorów (jak i innych 

naukowców związanych z Instytutem) są znane i cenione na całym świecie, 

między innymi z uwagi na ich odkrywczy i oryginalny charakter. 



 
 

 

 

Anthony T. DeBenedet i Lawrence J. Cohen w „Siłowankach” pokazują, jak 

chaotyczna na pozór zabawa może: 

- pielęgnować bliskie relacje, 

- rozwiązywać problemy z zachowaniem, 

- zwiększać wzajemne zaufanie. 

Czerpiąc inspirację z gimnastyki, sportów walki, baletu, tradycyjnych 

dyscyplin sportowych, a nawet zachowań zwierząt, autorzy przedstawiają 

kilkadziesiąt ilustrowanych propozycji wspólnych zabaw dla dzieci i 

rodziców z obszernym komentarzem na temat ich znaczenia. 

 

 
 

 

 

 

Co zrobić, gdy dziecko na odmowę kupna zabawki reaguje wybuchem 

złości? Jak wydawać polecenia, by przyniosły pożądany skutek? W jaki 

sposób chwalić i nagradzać pozytywne zachowania? 

 Autorzy, mający bogate doświadczenie w pracy z dziećmi sprawiającymi 

problemy wychowawcze, przedstawiają proste, lecz skuteczne metody 

radzenia sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami. Omawiają 

najczęstsze błędy popełniane przez rodziców i nauczycieli oraz 

podpowiadają, jak się z nimi uporać. 

Dzieci z trudnymi zachowaniami wymagają zdecydowanie więcej uwagi i 

czasu niż te, które nie sprawiają żadnych kłopotów. Jeśli Wasze dziecko ma 

trudny temperament, musicie mu poświęcić maksimum uwagi, by dać mu 

szansę na dobry rozwój. Jeśli jednak Wasze dziecko zaczyna płakać, gdy 

próbujecie wejść do sklepu drzwiami z napisem „wyjście”, potrzebujecie 

zupełnie innego poradnika – jak sprawić, by dziecko nauczyło się łamać 

zasady. 

 
 

 

Wystarczająco dobrzy rodzice to książka zupełnie inna niż typowe poradniki 

na temat wychowania. Niczego nie doradza ani nie nakazuje. Bettelheim po 

prostu zastanawia się, co się dzieje między rodzicami a dzieckiem. 

Rozważania nad uczuciami i myślami łączącymi rodziców i dzieci popiera 

własnym doświadczeniem oraz licznymi przykładami z życia. Szczególny 

nacisk kładzie na przyjmowanie perspektywy dziecka, „zniżanie się” do 

jego poziomu rozumowania i potrzeb oraz na traktowanie dziecka z 

szacunkiem, do którego ma ono prawo jako osoba. To inspirująca, 

przepełniona optymizmem i mądra książka pokazuje, jak nauczyć się sztuki 

wychowywania szczęśliwych dzieci i jak znaleźć klucz do tego, by być 

matką czy ojcem nie tyle doskonałym – bo tacy według autora nie istnieją – 

ile wystarczająco dobrym.  



 

 

 

Zabawy w wieku niemowlęcym są niezbędnym elementem w prawidłowym 

rozwoju dziecka i budowaniu jego późniejszych zdolności przyswajania 

wiedzy. Książka przedstawia proste i przyjemne gry i zabawy stymulujące 

wczesny rozwój umysłowy dzieci. Możesz je przeprowadzić o każdej porze 

dnia i w każdym miejscu - w domu , na dworze i w podróży. Ksiązka ta 

pomoże rodzicom wprowadzić dzieci w fascynujący świat zabawy , 

dostarczyć maluchom radości , rozwinąć ich pomysłowość i koordynację.  

 

 

 


