
MAMO! TATO!  TE KSIĄŻKI WARTO PRZECZYTAĆ

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.  Autorzy  wnikliwie  omawiają
proces pojawiania i uzewnętrzniania się złości już od momentu
narodzin. Ten napisany z humorem poradnik doskonale uczy,
jak  zrozumieć gniew  swojego  dziecka  i  jak  sobie  z  nim
skutecznie poradzić.

Książka dla rodziców gotowych zmieniać swój sposób
myślenia,  działania  i  słuchania.  Jest  ona  świetnym
wprowadzeniem do komunikacji empatycznej                z
dzieckiem, która pomaga w rozwiązywaniu konfliktów i
wspiera  współdziałanie  w  rodzinie.  Może  stanowić
pomoc  dla  rodziców  i  dzieci,  szukających  wyjścia z
błędnego koła krytyki, nieporozumień                           i
niezaspokojonych potrzeb. 



„Dziecko  z  bliska”  kompleksowo  opisuje  relacje
w rodzinie, nawiązywanie  i  utrzymywanie  więzi  między
rodzicami   a dziećmi i pomiędzy rodzeństwem.
• Jak pomóc dziecku rozpoznawać i wyrażać emocje?
• Czy karać, czy nagradzać?
• Jak i gdzie postawić granice?
• Konsekwentnie zabraniać czy czasem pozwolić?
• Jak nie zapomnieć o własnych potrzebach?

Poradnik ten ma na celu dostarczenie:
*  wiedzy  na  temat  wpływu  separacji  i  rozwodu  na
dzieci
* wskazówek, jak pomóc rodzicom przygotować dzieci na
rozpad ich związku i radzą sobie z jego następstwami
* sposobów pomocy  dzieciom w wyrażaniu  silnych,
bolesnych emocji wywołanych decyzją rodziców 

o rozstaniu.



Z książki dowiesz się, w jaki sposób dzięki zabawie można:
– nauczyć dziecko rozumienia i wyrażania emocji
–  przełamać jego nieśmiałość
–  rozwiązać problemy z zachowaniem
–  wzmocnić dziecięcą pewność siebie
–  pomóc rodzeństwu żyć w zgodzie

Autor  w  prosty  sposób  pokazuje,  jak  wykorzystać
7  nawyków,  by  stworzyć silną,  kochającą się
wielopokoleniową rodzinę.  Autor  radzi,  co  zrobić,  by
rodzinę uczynić  wartością najważniejszą w  życiu,  jak  ją
wzmacniać,  by  oparła  się destrukcyjnym  wpływom,  a
zarazem jak pielęgnować w rodzinie ducha zabawy, radości
i przygody.



Praktyczne ćwiczenia i wskazówki ułatwiające opanowanie sztuki komunikowania się z dziećmi i...
nie tylko z nimi sprawiają, że książka ta nie jest "zarezerwowana" tylko dla profesjonalistów. Jest
przeznaczona dla każdego, kto chciałby nie tylko lepiej rozumieć i mądrzej kochać dzieci, ale i być
przez dzieci kochanym i rozumianym.

Poradnik  z  doświadczeniami  rodziców i
nauczycieli - prosty i skuteczny!
Książka  pokazuje  niezwykle  skuteczną technikę
dialogu  z  dziećmi  (radzi,  co  mówić i  kiedy  to
mówić)  w  domu   i  w  szkole.  Buduje  most  nad
przepaścią między  rodzicami  a  dziećmi,  które
dzięki dobremu wzajemnemu porozumiewaniu się
mają szanse  stać się kochającymi  i  twórczymi
osobami w dorosłym życiu

Autorki opowiadają w niej o tym, jak uczyły sie
ulepszać życie  swoich  rodzin.  Korzystając  z
własnych  doświadczeń,         a  także  z



doświadczeń innych rodziców, autorki przekazują - krok po kroku - wzruszające i przekonujące
świadectwa takiego sposobu porozumiewania się rodziców z dziećmi, który pozwala obu stronom
wyzwolić to, co najlepsze.

Publikacja zawiera bogaty materiał wypowiedzi
rodziców,  którzy  z  większym  lub  mniejszym
powodzeniem  próbowali  zastosować we
własnych rodzinach metody wychowywania bez
porażek.


