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KNJIGE ZA DJECU
BEYER, Roberta; Winchester, Kent: Mama i tata
se rastaju : što ću ja sad?,
Zagreb, Naklada Nika, 2006.
Ako se tvoji roditelji rastaju
ili su se nedavno rastali, vjerojatno imaš
puno pitanja o onome što se dogaña. Ova
će ti knjiga pokušati odgovoriti na
najčešća pitanja vezana uz razvod
roditelja.
Svako
poglavlje
počinje
pitanjem, a slijede odgovori i savjeti koji
bi ti mogli pomoći. Saznat ćeš i kakva su
bila iskustva brojnih dječaka i djevojčica
koji su se našli u sličnoj situaciji, kako su
prevladali teškoće i što ti oni savjetuju.
 No zapamti: najvažnije je razgovarati
o svemu s nekom bliskom osobom koja će
te poslušati i utješiti.

MUDRINIĆ, Sanja: Kako
preživjeti razvod roditelja,
Zagreb, Naklada K.
Krešimir, 2007.
‘Nadam se da će ova knjiga uspjeti
odgovoriti barem na neka pitanja koja
muče djecu opterećenu razvodom
roditelja te da će im pomoći da što lakše
zakorače u novi život, život mira i
sigurnosti, život kakav zaslužuju.
Ako izmami samo jedan osmijeh više,
ako obriše barem jednu suzu s dječjeg lica,
onda je ona, na radost autorice, poslužila
svrsi. ’ (Sanja Mudrinić)

ZA DJECU I RODITELJE

COLEMAN, William L.: Što
djeca trebaju znati kad se
roditelji
rastaju,
Zagreb,
STEPress, 2005.

Često je teško shvatiti da se roditelji
rastaju, osobito ako si još malen. Ova bi ti
knjiga mogla pomoći da (izmeñu ostalog)
shvatiš kako dolazi do razvoda, da nisi ti
kriv/a što je do toga došlo, da te roditelji
i dalje vole, da ćeš se jednog dana opet
smijati i veseliti te kako je pred tobom
svijetla budućnost.
BEKIĆ, Irena; POKRAJACBULIAN, Aleksandra:
Mama i tata više nisu
zajedno, Zagreb, ABC
naklada, 2003.

Kako reći djetetu da se rastajete? Kako
djeca reagiraju na razvod roditelja?
Koliko im je vremena potrebno da se
oporave? Kako im pritom pomoći?
Odgovore na ova pitanja i korisne savjete
doznat ćete na samom početku ove knjige
- u pismu roditeljima. Zatim sa svojim
djetetom/sa svojom djecom pročitajte
priču o Evinom životu nakon razvoda
roditelja koja potvrñuje da ljubav roditelja
i djece nikad ne prestaje.

MOORE-Mallinos,
Jennifer: Kako su
moji roditelji
zaboravili biti
prijatelji, Zagreb,
Neretva, 2005.
Autorica (koja je ujedno socijalna radnica)
ističe da djetetu najviše možete pomoći
ako mu pružite mogućnost da otkrije i
izrazi svoje osjećaje i moguće strahove. A
ova priča može biti izravan povod
otvorenom razgovoru s djetetom.
MOORE-Mallinos,
Jennifer: Moj tata se
ženi, Zagreb, Neretva,
2007.
Ova slikovnica može pomoći i vama i
vašem djetetu u ostvarenju važnog koraka
prema novoj i sretnoj obitelji. Osim toga,
potiče djecu da shvate kako će ih roditelj
koji ponovno stupa u brak nastaviti voljeti
i brinuti se za njih.

