Ciekawski George
Przygody wesołej i ciekawskiej małpki przypominają zachowania
dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, których niepohamowana ciekawość
pcha je niekiedy w kłopoty. Całostronicowe ilustracje dopasowane są
do tekstu, pisanego dużą czcionką. Dzieci starsze mają możliwość
ćwiczenia się w czytaniu. Treść książeczki zachęca do zabawy i nauki.
Jednocześnie rozwiązanie kłopotów małpki uzmysławia dziecku,
że w dorosłych mają oparcie.

„Książki, które warto
przeczytać”
broszura dla Rodziców

Filipek. Nareszcie razem!

Nick Butterworth

Filipek to mały, biały, bardzo smutny króliczek. Razem z ulubionym
zajączkiem, Przytulaczkiem, wędrują po ciemnym lesie, bo wiatr porwał
go sprzed domu. Jego płacz słyszą leśni przyjaciele, lecz niewiele
mogą zrobić... Filipek boi się, że zostanie sam już na zawsze. Tak
bardzo chce przytulić się do mamy i taty, zobaczyć swoje rodzeństwo.
Pewnej deszczowej nocy zasypia zwinięty w kuleczkę w grocie...
Urocza historia stanowiąca wprowadzenie do rozmowy z dziećmi
o uczuciach.

Opowieści z Tinga Tinga. Dlaczego słoń ma trąbę?
Edward Gakuya, Claudia Lloyd
To seria książeczek, dzięki którym rodzice łatwo znajdą odpowiedzi na
trudne dziecięce pytania z cyklu: dlaczego małpy huśtają się na
gałęziach, lew ryczy, żółw ma popękaną skorupę.
Albo: dlaczego kameleon zmienia kolor?
Zebrała i przygotowała
Anna Czernecka – Mac
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Kolejny raz zachęcam do sięgania po ciekawe pozycje
książkowe, dzięki którym otworzymy przed dziećmi kolorowy,
tajemniczy świat bajek, nauki, eksperymentów, a także odpowiemy na
trudne pytania, które dzieci tak często i chętnie zadają.

rąk. Trzeba pamiętać, że czytanie książki to I etap pracy z dzieckiem.
Kolejnym może być wykonanie pracy plastycznej, zabawa ruchowa, gra
na instrumentach, itp.

Księżniczki i smoki
Tupcio Chrupcio nie chce spać

Eliza Piotrowska

To seria książeczek o sympatycznej małej myszce (Tupcio Chrupcio nie
chce jeść, Mama Tupcia Chrupcia idzie do pracy), która bała się
doprawdy wielu różnych rzeczy. Miała także charakterek, który
wprawiał w zakłopotanie dorosłych. Jak sobie z humorami poradzić?
Czy znajdziemy tutaj podpowiedzi, które pozwolą nam pracować ze
swoimi pociechami?
To książka, która ukazuje wspaniały punkt wyjścia do rozmów
o obawach dzieci.

Christina Bjork, Eva Eriksson

Kolejna książeczka, w której historie bohaterów tłumaczą maluchom
sytuacje związane z radościami i kłopotami dnia codziennego. Znajdzie
się tutaj opowiadanie o umiejętności dzielenia się zabawkami,
o pokonywaniu strachu i odczuwaniu stereotypów, opowiadanie
o przyjaźni, a także o niebezpieczeństwach czyhających na smoki
i księżniczki w Internecie.
Książeczka zawiera opowiadania na każdy dzień tygodnia, a sytuacje
w niej przedstawione są bardziej realne.

Cała Polska Czyta Dzieciom
Do czego służą ręce?

Anna Radosiewicz

Agresywne zachowania mogą przyjąć formę agresji fizycznej lub
słownej. Przejawem agresji fizycznej mogą być zachowania takie, jak
szczypanie, popychanie, bicie, ciągnięcie za włosy. Żeby nauczyć
dziecko pożądanych zachowań stosuje się różne sposoby. Jednym
z nich z pewnością może być praca z książką pod w/w tytułem.
Z tej książeczki dziecko dowie się, do czego służą ręce, a czego nimi
robić nie wolno.
W 12 rymowanych, a więc łatwych do zapamiętania, wierszykach
zawarty jest KODEKS DOBRYCH RĄK. Na kolorowych ilustracjach
przedstawione są dzieci, które przy pomocy rąk wykonują różne
czynności życia codziennego: czeszą włosy, myją twarz, budują
z klocków, grają na instrumentach, ale nigdy nie biją, nie szczypią,
niczego nie niszczą.
W/w książka zawiera także propozycje zabaw związanych z użyciem

Fundacja CPCD przedstawia Złotą Listę książek do czytania.
Znajdziecie pośród nich książki skierowane do dzieci w danym wieku,
zrozumiałe i dla niego ciekawe. Jak również dostosowane do
wrażliwości dziecka. Takie, które nie wzbudzają lęków i niepokojów,
uczące ważnych rzeczy, napisane pięknym i poprawnym językiem,
niosące przesłanie szacunku wobec ludzi, zwierzą, roślin, itp.
Są tam m.in. Rymowanki – przytulanki M. Bogdanowicz; seria
o Franklinie Paulette Bourgeois i Brendy Clark; Dżok, legenda o psiej
wierności Barbary Gawryluk; Miś Uszatek Czesława Janczarskiego;
O wróbelku Elemelku Hanny Łochockiej; Wszystko moje; Co wolno,
a czego nie wolno Nelle Most i Annet Rudolph; Ballada o kapryśnej
królewnie Wiery Badalskiej; Misiostwo świata Grzegorz Janusza;
Opowieść o błękitnym psie, czyli o rzeczach trudnych dla dzieci Beaty
Majchrzak; Przygody Koziołka Matołka Kornela Makuszyńskiego;
a także wiele innych. Zachęcam do odwiedzenia strony Fundacji CPCD
i zapoznania z listą oraz do codziennego czytania dzieciom.

