«Донецька обласна бібліотека для дітей» продовжує інформувати своїх читачів про
нові цікаві надходження.
Тема другого випуску: Виховання дитини
Першим університетом життя для дитини є сім'я, в якій вона народилася. Основне
батьківське завдання - виростити чесну та відповідальну людину. І, які б якості батьки не
намагалися розвивати в дитині, головне - будувати виховання на любові.
1. Бронсон, По. Батьки в шоці: новий погляд на виховання [Текст] / П.
Бронсон, Е. Меррімен ; пер. укр. І. Семенюк. - Харків : Фабула, 2018.
– 400 с.
У своїй книзі По Бронсон та Ешлі Меррімен написали про
стереотипні принципи виховання, які не дають потрібного результату.
Автори розповідають як потрібно розмовляти з малятами, і як себе
поводити, коли виникла сварка.
Книга відповідає на багато питань з виховання дитини та стане у
нагоді батькам, які опиняються в різних ситуаціях.
2. Вагнер, Тоні. Мистецтво навчати: як підготувати дитину до
реального життя [Текст] / Т. Вагнер, Т. Дінтерсміт ; пер. з англ. Н.
Борис. – Київ : Наш Формат, 2017. – 312 с.
На думку авторів книги, успіхи дитини в навчанні не мають
нічого спільного з усталеною системою освіти і вони викривають її
неефективність.
У книзі запропонован варіант альтернативної освіти, яка б
допомагала дитині розкрити вроджені навички та підготувала нове
покоління до вимог сучасного життя.
3. Главацька, Тетяна. Дитячий садок. Що робити, якщо…? [Текст] :
ситуації, які можуть трапитися з дитиною у дитячому садку / Т.
Главацька. – Харків : Основа, 2018. – 80 с.
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Дитячий садок - середовище, куди потрапляє малюк, для його
подальшого розвитку, як повноцінної і самостійної особистості. Це
стартовий майданчик для побудови стосунків дитини з однолітками і з
дорослими в особі вихователів.
У дитячому садку маленька людина має можливість зростати
соціально та емоційно. Збільшується її здатність мислити,
використовувати і розпізнавати мову. Прекрасні моторні навички
будуть розвиватися в процесі гри, мистецтва, танцю, музики, руху. У
закладах дошкільного виховання дітлахи навчаються бути успішними
учнями, розвиваючи і розширюючи свої комунікативні навички. Книга
адресована батькам малят від 2 до 6 років.

4. Гресь, Анна. Велика книга батьківських секретів [Текст] / А. Гресь ;
іл. Н. В. Кридченко. - Харків : Основа, 2016. – 288 с. : іл. – (Серія «Для
турботливих батьків»).
У книзі - корисні поради психолога для батьків, вчителів і
вихователів. Мета дитячого виховання - це щасливе, повноцінне і
творче життя малюків. Головне завдання книги - допомогти тим, хто
любить дітлахів, краще розібратися в причинах виникаючих проблем
і знайти вірні рішення, які не зашкодять, а допоможуть дітям.
5. Єфременкова, Світлана. 20 важливих навичок, які допоможуть
підготувати дитину до життя [Текст] / С. Єфременкова. - Харків :
Основа, 2019. – 96 с.
Першим університетом життя для дитини є сім'я, в якій вона
народилася. Існує багато різних навичок сімейного виховання.
Розуміння того, який стиль підійде саме вам, дозволить створити
позитивну атмосферу, що сприяє особистісному зростанню,
емоційному та інтелектуальному розвитку малюка. Головне
батьківське завдання - виховати дитину власним прикладом,
побудованим на любові.
6. Єфременкова, Світлана. Я зможу виховати щасливу дитину [Текст]
/ С. Єфременкова ; іл. Є. В. Миронюк. - Харків : Основа, 2018. – 96 с. :
іл.
Стратегію розвитку виховання дитини запропонувала у своїй
книзі Світлана Єфременкова. Авторка пише, що потрібно створити
такі умови для малюка, в яких він зростатиме в любові, повазі та
ніжності. У книзі ідеться мова про виховання щасливої дитини та
щасливих себе. Кращій приклад своїм дітям - це його батьки.
7. Кляйнденст, Енн-Клер. Дитина в умовах кризи. Коли криза
допомагає нам зростати [Текст] / Е.-К. Кляйнденст ; пер. з фр. ;
худож. Л. Корацца. – Харків : Основа, 2019. – 192 с. : іл. –
(Маленький ілюстрований довідник).
В основу цієї книги покладено підхід позитивної дисципліни,
розроблений у Сполучених Штатах. Цей підхід постійно розвивається
як у Франції, так і в багатьох інших країнах світу. Загалом у книзі
розглянуто 35 ситуацій, а також даються поради для досягнення
успіху у вихованні. Автор книги, Енн-Клер Кляйнденст, мама 4-х дітей
та клінічний психолог. Доповнюють книгу життєві ілюстрації Лінди
Корацца, мами двох дітей. Разом вони діляться власним досвідом,
злетами і падіннями у вихованні, доцільними порадами і
конкретними настановами.
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8. Курсінка, Мері Шіді. Виховання надзвичайної дитини [Текст] :
порадник для батьків надто активних, емоційних, вразливих,
чутливих і наполегливих дітей / М. Ш. Курсінка ; пер. з англ. О.
Синиця. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2017. – 432 с.
У цій книжці талановитий педагог Мері Шіді Курсінка ділиться з
батьками унікальним досвідом та інформацією набутими за багато
років. Якщо ваша дитина надзвичайна, то вона потребує дисципліни,
їй потрібен порядок, щоб відчувати себе в безпеці. Завдання
дорослого – попередити, застерегти, пояснити, вказати на можливі
наслідки, але дати можливість дитині діяти самостійно. «Головне розвиток, а не досконалість» - каже авторка у своїй чудовій книзі.

9. Мур-Маллинос, Дженнифер. Безпека в Інтернеті [Текст] / Д. МурМаллинос ; іл. Г. Мазалі. - Харків : Ранок, 2018. – 32 с. : іл.

Книга акцентує увагу на різних ситуаціях, які можуть мати
негативний вплив Інтернету на психоемоційний та фізичний стан
дитини. Видання попереджає про небезпеки, які таїть для вашої
дитини всесвітня павутина і радить, як уникнути можливих
неприємностей. Дуже важливо навчити дитину безпечній та
відповідальній поведінці в Інтернеті.
10. Мур-Маллинос, Дженнифер. Решаем конфликты [Текст] / Д.
Мур-Маллинос ; ил. Г. Мазали. - Харьков : Ранок, 2018. – 32 с. : ил.
Головне в навчанні дітей вирішувати конфлікти полягає в тому, щоб
допомогти їм розпізнавати свої емоції. Також вони повинні навчитися
вірно керувати ними. Для того, щоб стати соціально відповідальним,
дуже важливо, щоб діти навчилися робити правильний вибір і
приймали правильні рішення по відношенню до моделі своєї
поведінки в тій чи іншій ситуації.
11. Оклі, Барбара. Навчитися вчитися [Текст] : як запустити свій мозок
на повну / Б. Оклі ; пер. з англ. А. Замоцкий. – Київ : Наш формат,
2018. – 272 с.
Барбара Оклі руйнує стереотипи про навчання та рекомендує, як
правильно вчитися, розповідає це у захопливій формі. Авторка
пропонує різноманітні методи, які допоможуть швидко й ефективно
запам’ятовувати інформацію та зробити навчання простим. Книжка
для найширшого кола читачів, усіх, хто прагне до саморозвитку, для
викладачів, батьків, студентів, тих, кому важко вчитися.
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12. Робінсон, Кен. Ви, ваша дитина і школа [Текст] : як прокласти
шлях до найкращої освіти / К. Робінсон, Л. Ароніка ; переклала з
англ. Г. Лелів. - Львів : Літопис, 2018. – 240 с.
Бути уважними і лояльними батьками у наш чac дуже cклaдно.
Треба допомагати дітям розпізнавати й формулювати свої почуття. У
книзі - поради, які допоможуть уникнути конфліктів, поліпшити
успішність у школі й підвищити самооцінку дитини.
13. Робінсон, Кен. Освіта проти таланту [Текст] : сила творчості / К.
Робінсон ; переклала з англ. Г. Лелів. - Львів : Літопис, 2017. – 256 с.
Нинішні системи освіти не розраховані на сучасні виклики. Вони
були створені, щоб задовольнити потреби минулого століття. І
реформа тут не допоможе — їх треба трансформувати. Освіта досі
зосереджена здебільшого на дітях і молоді. Таку систему часом
називають моделлю раннього освітнього завантаження: накопичення
освітніх ресурсів в ранньому віці й, дорослішаючи, поступово їх
поповнювати. Освіта - це не лише підготовка до того, що станеться
потім. Вона має допомагати людям давати собі раду в теперішній
момент. Книга дає відповіді: як змінити шкільну систему, компанію чи
навіть особисте життя, додавши до них творчості. «Освіта проти
таланту» призначена не лише освітянам, а й широкому колу читачів, у
тому числі керівникам компаній, політикам, батькам, які прагнуть
змінити власне життя.
14. Рока, Нурія. Я сором`язливий [Текст] / Н. Рока ; іл. М. Фабрега.
- Харків : Ранок, 2018. – 32 с. : іл.

Сором'язливість може стати проблемою, яка впливає на
соціальний розвиток дитини. Ця книга радить малюкам, як впоратися
з цією сором'язливістю. Автор, Нурія Рока, відома в Іспанії телеведуча
і акторка, ще й мама трьох дітей, успішно поєднуючи роботу з
материнством, спонукає дітей дошкільного та молодшого шкільного
віку досліджувати свої почуття, і відкрито говорити з батьками або
іншими довіреними дорослими про речі, які їх турбують.
15. Руденко, Аліна Вікторівна. Ігри і казки, які лікують [Текст] / А. В.
Руденко. - Харків : Основа, 2019. – 208 с. – (Серія «Для турботливих
батьків»).
Книга містить практичні рекомендації, як допомогти дитині та
собі подолати труднощі з шкідливими проявами характеру. У період
кризи поведінка малюка непередбачувана, імпульсивна і направлена
в основному негативно. Стратегія запобігання дитячим психічним
травмам – це виховання дитини в атмосфері постійної безумовної
любові і турботи. Для нормального емоційного дозрівання дітям
треба, щоб їх любили, опікали, уважно читали книжки, грали з ними в
різні ігри та співали їм пісні.
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16. Сігел, Деніел. Досить істерик! [Текст] : комплексний підхід до
гармонійного виховання дитини / Д. Сігел, Т. Брайсон; пер. з англ. С.
Січкар. – Київ : Наш формат, 2018. – 264 с.
Книга розповідає про те, як стати кращими батьками й
налагодити взаємини з дітьми. У виданні даються рекомендації,
дотримуючись яких, помітні будуть позитивні зміни в поведінці
дитини. Автори пропонують методики, які допоможуть перетворити
конфлікт у гру, дітям побороти страх, а батькам впоратися з
нeгaтивними eмoцiями.
17. Сігел, Деніел. Секрети мозку [Текст] : 12 стратегій розвитку
дитини / Д. Сігел, Т. Брайсон ; переклала з англ. І. Борщ. – Київ : Наш
формат, 2017. – 192 с.

У виданні розкриваються теми гармонійного зростання
особистості, повсякденного спілкування з дитиною. Автори
розповідають про особливості роботи мозку малюка та як виховати
успішних, турботливих, упевнених у собі дітей. Книжкa будe корисною
бaтькaм, виxoвaтeлям, учитeлям, a також уciм, хто цiкaвитьcя дитячою
психологією та виxoвaнням.
18. Соколов, Вадим Александрович. Родитель ты или вредитель
[Текст] / В. А. Соколов, С. Б. Пожарова. - Харків : Основа, 2017. – 240
с. – (Серия «Жизнь как проект»).
У книзі йдеться про те, як між батьками та дитиною налагодити
відносини, побудовані на довірі, бо це впливатиме на весь хід її
майбутнього життя. Якщо стосунки базуються на любові, то малюк
буде поважати та слухатися маму і тата. І навпаки, якщо в дитини
напружені стосунки з батьками, вона буде ігнорувати їхню думку й
перестане їм довіряти. Батьки для дітей - це завжди приклад для
наслідування. Тому необхідно самим навчитися і навчити дитину
здоровим відносинам в різних ситуаціях. Книга для тих, кому
важливий результат в кожній справі.
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