To warto przeczytać
Kompetencje wychowawcze
1. Faber, E. Mazlish - "Jak mówić, Ŝeby dzieci nas słuchały.
"Jak słuchać, Ŝeby dzieci do nas
mówiły"
2. Gordon, T. - "Wychowanie bez poraŜek"
3. Gordon, T. - "Wychowanie bez poraŜek w praktyce"
4. Pantley, E. -" Dyscyplina bez płaczu"
5. Wyckoff, J. - "Dyscyplina bez krzyku i bicia"
6. Bailey, B. - "Łatwo kochać, trudno dyscyplinować"
7. Kołakowski, A. -"Sposób na trudne dziecko"
8. Forehand, R. - "Jak wychowywać uparte dziecko"
9. Eckersley, J. - "Jak pomóc dzieciom radzić sobie z lękiem"
10. Larson, J. -"Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z gniewem"
11. Całusińska, M. - "Trening umiejętności wychowawczych"
12. Pryor, K. - "Najpierw wytresuj kurczaka"
13. Winterhoff, M. - „Mali tyrani”

Jak się uczyć
1. Drapeau, Ch. - "Jak się uczyć szybko i skutecznie"
2. Rudniarski, J. - "Jak się uczyć"
3. Czerniawska, E. - "Jak się uczyć"
4. Locke, E. - "Jak się uczyć efektywnie"
5. Spitzer, M. - "Jak uczy się mózg”

Zaburzenia ze spektrum autyzmu
1. Moor, J. – „Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym”
2. Howlin, P. – „Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu|”
3. Varughese, T. – „Wskazania społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń
autystycznych”
4. Gray, C. – „Ja i mój świat – elementarz umiejętności społecznych dla dzieci”
5. Sabik, M. – „Zabawy dla dzieci z autyzmem”
6. Timms, L. – „Pomoc dla nastolatków ze spektrum zaburzeń autystycznych”

ADHD
(zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi)
1. Marczak, A. – „Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości
psychoruchowej”
2. Chrąściel, K. – „Dziecko z ADHD”
3. 50 gier i zabaw, które pomogą dzieciom poskromić ADHD”
4. Carter, C. – „Jak pomóc dziecku ogarnąć chaos”
5. Spohrer, K. – „PomóŜ dziecku z ADHD”
6. Pentecost, D. – „Wychować dziecko z ADD i ADHD”
7. Heininger, J – „Od chaosu do spokoju”

Relacje interpersonalne
1. Zubrzycka, E. - "Powiedz komuś"
"Po co się złościć"
"Dobre i złe sekrety"
2. Aboff, M. - "Nie lubię łaskotek"
3. Waleszkiewicz, K. - "Bajki dla dyslektyków"
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