Dječji odjel Stribor

BIDDULPH
IDDULPH,
ULPH, Steve: Tajna sretne djece,
Zagreb, Mozaik knjiga, 2002.
BIDDULPH,
IDDULPH, Steve: Nove tajne sretne
djece, Zagreb, Mozaik knjiga, 2003.
Duhovito pisani, praktični i lagani za
čitanje, ovi priručnici poučavaju roditelje
kako odgojiti emocionalno stabilno,
psihički zdravo i sretno dijete, te što
činiti i zašto u odgoju djece 21. stoljeća,
a da bismo na nju bili ponosni.

JANIČI
JANI IĆ--HOLCER,
HOLCER, Jelena: 101 način
na in
kako djetetu pokazati da ga volite,
Zagreb, Naklada Nika, 2004.
Prekrasna ilustrirana knjižica za
roditelje i dijete! Sažeto i jasno donosi
stotinu i jednu ideju kako iskazati
svom djetetu ljubav.

Znam da sam sretan ...
...kad me mama zagrli
ita prije spavanja
...kad mi tata čita
...kad prijatelj sa mnom podijeli sendvič
sendvi
...kad bacam kamen
kamenči
amen ićee u more i gledam
kako trče
tr e po površini
...kad baka samo zbog mene peče
pe e
palačinke
pala inke
...kad šljapkam po lokvicama
...kad nacrtam crtež koji nitko ne
razumije,
razumije, a ja znam što je umjetnik htio
reći
re i
...kad osvojim više bodova u
kompjutorskoj igrici nego što
što sam ih
osvojio jučer
ju er
...kad znam da postoji netko tko me voli

Svako dijete,
ALI BAŠ SVAKO,
zaslužuje biti sretno!
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SULLO,
ULLO, Robert A.: Učite ih da budu
sretni, Zagreb, Alinea, 1995.
WOOLFSON,
OOLFSON, Richard C.: Kako imati
sretno dijete, Zagreb, Naklada Ljevak,
2008.
Roditelji su uzori, prijatelji su bitni, a
koje si dijete po redu – i to je bitno. Za
sreću. Uvriježeno je vjerovanje da se
sreća jednostavno "dogaña", da je sami
ničim ne uvjetujemo. No povežemo li
svoje ponašanje s osjećajem sreće koja
nas prožima ili ne, shvatit ćemo da nije
tako. Naučimo ih da budu sretni.

LANIADO,
ANIADO, Nesia: Kako odgojiti sretno
dijete, Zagreb, Mozaik knjiga, 2006.
VALINEJAD, Carol: Kako odgojiti sretnu
bebu, Zagreb, Profil International,
2008.
"Recite mu stoput na dan da ga volite..."
(stara kineska)
Ova knjiga navodi i pojašnjava
svakodnevne radnje, prigode i načine
kako to činiti.
Rane emocije, temelj djetetove ličnosti,
oblikuju se u prvoj godini života, a prate
ga kasnije kroz život kao dragocjeni (ili
manje dragocjeni) teret. Pokušajmo s
poglavljem "500 osmijeha na dan...".
Možda u njemu leži ključ tajne sretnog
djeteta?

KARP,
ARP, Harvey: Najsretnija beba u
kvartu, Zagreb, Planetopija, 2007.
KARP,
ARP, Harvey: Najsretnije dijete u
kvartu, Zagreb, Planetopija, 2007.
Knjige korisnih savjeta kako na posve
nov način smiriti plač svog
novoroñenčeta i pomoći mu da duže
spava, te kako prekinuti svakodnevnu
bitku protiv tvrdoglavosti i odgojiti
zadovoljno i samopouzdano dijete. I još
mnogo, mnogo zanimljivih tema i ideja
upakiranih u vrlo primamljiva izdanja.

