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Mocno mnie przytul : jak zbudować i utrzymać silną więź w rodzinie / 
Carlos González ; przeł. Jowita Maksymowicz-Hamann, Beata Ulanicka]. - 
Warszawa : Grupa Wydawnicza Relacja - Mamania, 2016.  
 
 
Kolejna książka pediatry uwielbianego przez tysiące rodziców na całym 
świecie! 
"Mocno mnie przytul" to książka napisana w obronie dzieci, ale  
z ogromną sympatią dla rodziców. Stanowi mocny i pełen rzeczowych 

argumentów głos przeciwko teoriom samozwańczych ekspertów, którzy niemal obsesyjnie 
propagują konieczność przestrzegania harmonogramów i planów, drobiazgowych systemów 
kar i nagród, a czasem nawet izolacji dziecka od rodziców. 
Carlos Gonzalez, uznany autorytet pediatryczny, autor m.in. popularnej również w Polsce 
książki "Moje dziecko nie chce jeść", mocno wierzy (co więcej - udowadnia to!), że dzieci są 
dobre, szczere, towarzyskie, wyrozumiałe i że z całą pewnością zasługują na tyle miłości, ile 
tylko jesteśmy im w stanie zaofiarować. Żartobliwie i z humorem autor komentuje 
zakorzenione mity i teorie wychowawcze, pokazując jednocześnie, że najważniejsze, co 
można zrobić dla dziecka, znajduje się nie w umysłach teoretyków wychowania, ale  
w naszych sercach. 
 
 
źródło opisu: http://www.empik.com 
źródło okładki: http://www.empik.com 
 
 

 
Dojrzewanie chłopców od A do Z / [Ewa Stompor]. - Toruń : 
Wydawnictwo Literat, [2016]. 
 
 
Przystępnie napisany poradnik dla nastolatków, ich wychowawców  
i rodziców, który pomoże znaleźć odpowiedzi na kilkaset kłopotliwych  
i często kontrowersyjnych pytań związanych z trudnym okresem 
dojrzewania. 
 

 
źródło opisu: http://www.empik.com 
źródło okładki: http://www.empik.com 
 



Gorzka czekolada : i inne opowiadania o ważnych sprawach / Paweł 
Beręsewicz [et al.] ; il. Anita Głowińska. - Warszawa : Prószyński i S-ka : 
Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, 2016. 
 
 
15 znakomitych opowiadań o tym, co w życiu najważniejsze. 
Zbiór opowiadań dla młodzieży w wieku 11–15 lat – o tym, co w życiu 
najważniejsze: o przyjaźni, szacunku, sprawiedliwości, odwadze, 
wolności, ale też optymizmie, życzliwości, pokojowym nastawieniu do 

świata… 
Autorami czternastu opowiadań (o każdej z wartości) są laureaci Konkursu Literackiego im. 
Astrid Lindgren, organizowanego przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. 
Opowiadanie o mądrości napisał zaś związany od lat z Fundacją Andrzej Maleszka, niezwykle 
popularny i lubiany autor bestsellerów dla dzieci i znakomity reżyser. 
Niewiele jest książek tak poważnie traktujących młodego czytelnika. Znakomicie napisana, 
świetnie zilustrowana – śmieszy i wzrusza, rozczula i skłania do refleksji, prowokuje do 
sporów i dyskusji. 
Na pewno niejeden nastolatek będzie identyfikował się z bohaterami „Gorzkiej czekolady...”  
 
źródło opisu: http://merlin.pl 
źródło okładki: http://merlin.pl 
 
 

 
Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym / 
Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Warszawa : Wydawnictwo 
Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu, cop. 2016. 
 
Motywacja to niezwykle istotne zagadnienie w odniesieniu do edukacji 
wczesnoszkolnej otwierającej rozdział obowiązków - zauważa autorka we 
wstępie. W dzisiejszych czasach bowiem szczególnie kompetencje 
uczenia się są wyznacznikiem sukcesów edukacyjnych, a na późniejszym 

etapie życia, również zawodowych. Nabywanie ich jest procesem długotrwałym, trwającym 
przez całe życie. 
Problemem jest jednak to, w jaki sposób skłonić uczniów do działania, jak uruchomić 
skomplikowany mechanizm odpowiedzialny za wzbudzenie chęci i potrzeby uczenia się  
i wykonywania zadań edukacyjnych na najwyższym poziomie, jak sprawić, by uczniowie 
odczuwali z tego powodu satysfakcję, by towarzyszyła im radość poznawania. Rozważania na 
ten temat są głównym zagadnieniem rozpatrywanym na kartach książki. 
Ta praca jest szczególnie polecana studentom pedagogiki oraz nauczycielom edukacji 
wczesnoszkolnej, aby pomóc im wspierać rozwój tej ważnej kompetencji u uczniów i nie 
stracić szansy kształtowania u nich umiejętności edukacji przez całe życie. 
 
 
źródło opisu: http://www.gandalf.com.pl 
źródło okładki: http://www.gandalf.com.pl 


