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ČUVANJE IGRAČAKA
Aučikin dućan s igračkama
(Čarobne svjetiljke- priče koje čitate svojem djetetu kako bi potaknuli mir, povjerenje i kreativnost)



DAROVITOST DJECE
Cvetković- Lay, Jasna: Darovito je, što ću s njim?: priručnik za odgajatelje i obrazovanje djece
predškolske dobi
Cvetković- Lay, Jasna: Darovito je, što ću sa sobom: priručnik za obitelj, vrtić i školu
Cvetković- Lay, Jasna: Kad bi se njih pitalo: priča iz radionica za darovitu djecu
Diamond, Marian: Čarobno drveće uma: kako razvijati inteligenciju, kreativnost i zdrave emocije
vašeg djeteta od rođenja do adolescencije
Galbraith, Judy: Kako prepoznati darovito dijete: savjeti roditeljima da prepoznaju i potaknu
darovitost svog djeteta
Losey, Meg Blackburn: Razgovor s djecom sadašnjice
Sowell, Thomas: Einsteinov sindrom
Walker, Sally Yahnke: Darovito dijete: vodič za roditelje i odgajatelje: kako
razumjeti, podržati i potaknuti vaše darovito dijete
Winner, Ellen: Darovita djeca: mitovi i stvarnost
Woolfson, Richard C.: Bistro dijete
Pogrešne i dvojne dijagnoze darovite djece i odraslih



DISCIPLINA
Brazelton, T.Berry : Disciplina
Bergman, Volfgang: Disciplina bez straha
Tina Payne Bryson, Daniel J. Siegel : Disciplina bez drame
Coloroso, Barbara: Disciplina sa srcem
Jull, Jasper: Znati reći ne mirne savjesti
Kast-Zahn, Annette: Svako dijete može naučiti pravila
Laniado, Nessia: Dječje laži: ( Zašto ih djeca kazuju, kako ih tumačiti?)
Laniado, Nessia: Izjave koje mogu razbjesniti našu djecu: (Uobičajene izjave što ih treba mijenjati
onima koje su rezultat slušanja i dijaloga)
Laniado, Nessia: Ja se volim igrati s drugom djecom : (kako naučiti dijete da živi u sretnom
okruženju)
Laniado, Nessia: Nemirna djeca: (što učiniti kada su naša djeca nervozna i uznemirena?)
Laniado, Nessia: Tko te naučio tako ružne stvari?: (kako se suočiti i ispraviti neprihvatljiv dječji
rječnik)
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Mackonochie, Alison: Dječji ispadi bijesa i ružno ponašanje
Phelan, Thomas W.:1-2-3 uspjeh: učinkovita disciplina
Prekop, Jirina: Mali tiranin: Kakav oslonac djeca traže
Woolfson, Richard C.: Zašto djeca to rade?: praktični vodič za roditelje



INTELIGENCIJA
Aros, Claudio: Inteligencija mog djeteta: otkrijte i unaprijedite talente koji ga čine jedinstvenim
Auerbach, Stevanne: Kako povećati IQ svog djeteta kroz igru
Greenspan, Stanley I. : Razvoj zdravog uma: šest iskustava koja potiču razvoj
inteligencije i zdravog uma
Hannaford, Carla: Pametni pokreti: zašto ne učimo samo glavom
Lantieri, Linda: Vježbe za razvoj emocionalne inteligencije
Rajović, Ranko: IQ djeteta- briga roditelja: za predškolski uzrast: Mensa- NTC sistem
učenja



LJUBOMORA
Čarobna livada (Čarobne svjetiljke 2- priče koje u djeci potiču mir, povjerenje i kreativnost)



NASILNO PONAŠANJE
Essau, Cecilia A.: Agresivnost u djece i mladeži: 22 slikovna prikaza, 11 tablica i 88 pitanja za
vježbu
Miller, Alice: Drama djetinjstva
Raundalen, Magne: Agresivnost: priručnik za savjetnike roditelja
Rumpf, Joachim: Vikati, udarati, uništavati: kako postupati s agresivnom djecom
Živković, Željka: Agresivnost kod djece: razumijevanje i svladavanje problema



ODRASTANJE
Jay, Roni: 10 najvažnijih stvari za vaše dijete
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Karp, Harvey: Najsretnije dijete u kvartu
Slunjski, Edita: Kako djetetu pomoći da…
- bude uspješno i razvija samopouzdanje
-(p)ostane kreativno i da se izražava jezikom umjetnosti
- stječe prijatelje i razvija socijalne vještine
- upozna svoje emocije ( i nauči njima upravljati)
(za)voli učenje i školu
Kako pomoći djetetu da…
- (p)ostane samostalno i odgovorno
- (p)ostane tolerantno (razumije i prihvaća različitost)
Kako s djetetom razgovarati i razvijati kvalitetan odnos


ODVIKAVANJE OD PELENA
Božić, Ana: Od rođenja bez pelena
Brazelton, Thomas Berry: Odvikavanje od pelena: Brazeltonov pristup



POMAGANJE, PRIJATELJSTVO
Kip u parku
Kući na Otok pingvina (Čarobne svjetiljke 2- priče koje u djeci potiču mir, povjerenje i kreativnost)
Novi dom bake Nane (Čarobne svjetiljke 2- priče koje u djeci potiču mir, povjerenje i kreativnost)
Stranci u šumi
Vesela džungla
(Čarobne svjetiljke- priče koje čitate svojem djetetu kako bi potaknuli mir, povjerenje i kreativnost)



Laniado, Nessia: Ja se volim igrati s drugom djecom : Kako naučiti dijete da živi u sretnom
okruženju



POREMEĆAJI U PONAŠANJU
Ferek, Marko: Hiperaktivni sanjari: drugačiji, loši, bolji: osvrt na ADHD- deficit pažnje/hiperaktivni
poremećaj
Freudiger, Anja: Moj veliki brat Matija: kako djeci objasniti ADHD
Greenspan, Stanley I. : Dijete s posebnim potrebama
Tilly, Christiane: Mama, Mia i perilica u brzoj vrtnji: kako djeci objasniti granični poremećaj
ličnosti
Lauth, Gerhard W.: Neumorna djeca, bespomoćni roditelji: pomoć kod hiperaktivnosti i poremećaja
pozornosti
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Mellilo, Robert: Isključena djeca: revolucionarni program koji pomaže dovesti mozak u ravnotežu
kod djece s autizmom, disleksijom, ADHD- om i drugim neurološkim smetnjama
Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju: priručnik za pružanje psihosocijalne podrške i
rad u edukacijskoj rehabilitaciji



PREHRANA DJECE I BEBA
Prehrana
Abeceda vitamina i minerala
Brazelton, Thomas Berry: Hranjenje bebe i djeteta: Brazeltonov pristup
Dolgoff, Joanna: Crveno, zeleno, jedi ispravno
Freudiger, Anja: Torta za balerinu Elu (o anoreksiji)
Gavin, Mary L.: Dijete u formi
Grgurić, Josip: Dojenje- zdravlje i ljubav
Holford, Patrick; Colson, Deborah: Uravnotežena prehrana
Juul, Jesper: Hura! Idemo jesti!
Karmel, Annabel: Kuharica za bebe i djecu
Kellow, Juliette: Čudotvorna hrana
Kimmel, Martha& David: Dječja hrana
Komnenović, Jasminka: Od prvog obroka do školske kuhinje
Kralj, Helena: Tatina kuharica
Krpes, Snježana: Jela zdrava i fina: proljeće, ljeto, jesen, zima
Lothrop, Hannah: Knjiga o dojenju
Macht, Joel: Moje dijete ne želi jesti
Mindell, Earl: Biblija zdravog djetinjstva
Pejić, Jadranka Boban: Kuham i jedem zdravo
Persoglia- Petrac, Anica: Slatkiši? Ne, hvala (priručnik o pravilnoj prehrani za djecu i roditelje)
Rapley, Gill: Beba- vođa dohrane
Rečić, Mijo: Zašto je važna prehrana?
Russo, Andrea: Pričica o hrani
Školsko mlijeko Varaždinske županije (nit vodilja za učenike, roditelje, učitelje i odgajatelje)
Werner, Kordula: Što djeca uistinu vole jesti: nakon kašica- recepti za djecu od jedne do četiri
godine
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RAZVOD RODITELJA
Rodriguez, Nora: Djeca u vrtlogu razvoda
Mudrinić, Sanja: Kako preživjeti razvod roditelja
Bekić, Irena: Mama i tata više nisu zajedno
Buljan- Flander, Gordana; Zarevski, Predrag: Moji se roditelji rastaju
Beyer, Roberta: Rastajemo se
Coleman, William L.: Što djeca trebaju znati kada se roditelji razvode



RAZVOJ GOVORA
Herljević, Ivana: Govor, ritam, pokret
Ivanovsky, Olga: Vesela škola s logopedom: program poticanja govorno- jezičnog razvoja u djece
starije predškolske i mlađe školske dobi
Osmanova, Guria: 150 igara prstićima- za razvoj fine motorike i govora
Posokhova, Ilona: 200 logopedskih igara: zabavne igre za razvoj govora
Posokhova, Ilona: Izgovor: kako ga poboljšati: rad na razvijanju pravilnog izgovora
glasova u djece
Posokhova, Ilona: Razvoj govora i prevencija govornih poremećaja u djece
Posokhova, Ilona: Zabavni jezik u slikama i igrama 1: riječi
Posokhova, Ilona: Zabavni jezik u slikama i igrama 2: slova
Rade, Renata: Malo dijete i prostor: igranje bez igračaka
Rade, Renata: Poticanje ranog govorno- jezičnog razvoja: namijenjeno roditeljima djece
usporena govorno- jezičnog razvoja
Sizova, Olga: Šest koraka u razvoju govora
Šmit, Marija Blanka: Glazbom do govora



SAMOPOUZDANJE DJECE
Stamer- Brandt, Petra: 55 savjeta … kad vašem djetetu treba samopouzdanja
Čovjek od blata; Najbolja pjesma jedne ovce; Ples s leptirima
(Čarobne svjetiljke- priče koje čitate svojem djetetu kako bi potaknuli mir, povjerenje i kreativnost)



SPAVANJE
Brazelton, Thomas Berry: Spavanje: Brazeltonov pristup
Estivill, Eduard: Kako naučiti djecu spavati
Forssen Ehrlin, Carl- Johan: Slonica koja želi zaspati: novi način uspavljivanja djece
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Forssen Ehrlin, Carl- Johan: Zeko koji želi zaspati: novi način uspavljivanja djece
Freudiger, Anja: Kako bih rado i navečer bila velika!: kako djecu naučiti samostalno spavati
Kast – Zahn, Annette: Svako dijete može naučiti spavati
Lovrinčević, Nevena: Naučite dijete spavati: od novorođenčeta do predškolaraca: preduhitrite i
riješite probleme spavanja
Pantley, Elizabeth: Kako uspavati dijete dijete bez plakanja: savjeti koji će vam pomoći da vaše
dijete prespava cijelu noć



STRAHOVI
Ennulat, Gertrude: Strahovi u dječjem vrtiću: priručnik za roditelje i odgojitelje
Stamer- Brandt, Petra: 55 savjeta … kad se vaše dijete boji
Davis, Hilton: pomozimo bolesnoj djeci : priručnik za roditelje kronično bolesne djece ili djece s
teškoćama u tjelesnom ili duševnom razvoju
Za osmijeh djeteta u bolnici: priručnik za provedbu programa humanizacije bolničkog liječenja
djece



SVAĐANJE
Stamer- Brandt, Petra: 55 savjeta … kad se vaše dijete svađa



TEŠKOĆE U RAZVOJU DJECE
Bielenberg, Kiwi: Možemo više, možemo bolje!- 35 tjelesnih aktivnosti za djecu s posebnim
potrebama
Biel, Lindsey: Senzorna integracija iz dana u dan: obiteljski priručnik za pomoć djeci s teškoćama
senzorne integracije
Brookes, Geoff: Dispraksija
Martinić, Biserka: Ranko i ja
Davina: Moja kišna djevojčica
Greenspan, Stanley: Dijete s posebnim potrebama
Hughes, Lesley: Razumijevanje djece s ADHD sindromom i pružanje potpore: strategije za
nastavnike, roditelje i ostale stručne suradnike
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I uz dijabetes uživamo u životu
Marangunić, Marijana: Iz ambulante dječjeg psihijatra
Prijedlog definicije i klasifikacija cerebralne paralize: funkcionalne
posljedice, pridruženi problemi i intervencije s djecom s cerebralnom
paralizom
Pospiš, Miroslav: Projekt usmjeren djeci s teškoćama u razvoju
Sindrom Down
Tschirren, Barbara: Ja sam Lovro: kako djeci objasniti autizam
Rade, Renata: mala djeca s komunikacijskim teškoćama 1


TUGOVANJE
Dyregrov, Atte: Tugovanje u djece: priručnik za odrasle
Palmer, Pat: Da te barem mogu držati za ruku: kako preboljeti tugu i gubitak
Petrečija, Biserka: Kad umre netko koga voliš: kako pomoći djeci pri gubitku voljene osobe



USPJEŠNO RODITELJSTVO, SRETNO DJETINJSTVO
Janičić- Holcer, Jelena: Uspješan roditelj, uspješno dijete
Beever, Sue: Sretna djeca, sretni vi : primijenite NLP da probudite ono najbolje u sebi i djeci za koju
skrbite
Bergmann, Wolfgang: Umijeće roditeljske ljubavi
Bernstein, Jeffrey: Zbližavanje s voljenim djetetom: izgradite bolji odnos sa svojom djecom- čak i
ako vas dovode do ludila
Biddulph, Steve: Tajna sretne djece
Biddulph, Steve: Nove tajne sretne djece
Campbell, Ross: Kako zaista voljeti svoje dijete
Cvrtila- Lopac, Gordana: Ljubav u domu
Delač, Jadranka: Lijepo je biti roditelj: priručnik za roditelje i djecu
Good, Eleonor Perry: U potrazi za srećom
Janković, Josip: Plodovi roditeljskih poruka
Laniado, Nessia: Kako odgojiti sretno dijete
Leus, Tatjana: Najčešće roditeljske zablude: 49 zamki u odgoju i kako ih izbjeći
Lewis, Barbara A.: Kako postati što bolji: priručnik za razvijanje najboljih osobina
Ljubetić, Maja: Nose li dobre roditelje rode?
Mlodik, Irina: Knjiga za nesavršene roditelje: (za osjećajne, promišljene i pomalo zabrinute roditelje
koji žele podići sretno dijete- tvorca vlastita života)
9

Prekop, Jirina: Pokažimo djeci pravi put: kako s ljubavlju pratiti dijete na njegovu putu odrastanja
Sullo, Robert A.: Učimo ih da budu sretni
Tough, Paul: Kako djeca uspijevaju: borbenost, radoznalost i snaga karaktera
Valinejad, Carol: Kako odgojiti sretnu bebu: zadovoljavanje emocionalnih potreba vašeg djeteta od
rođenja do 4. godine
Woolfson, Richard C. : Kako imati sretno dijete: odgovori na emotivne potrebe djeteta između 4 i 12
godina
Woolfson, Richard C.: O čemu moje dijete razmišlja?: razumijevanje beba i mališana od rođenja do
treće godine života


VAŠE DIJETE
Brazelton, Thomas Berry: Uplakana beba: brazelton pristup
Brazelton, Thomas Berry: Vaše dijete od začeća do 3. godine
( disciplina, hranjenje, mokrenje, odvajanje, razvod, spavanje…..)
Briggs, Sandy: Mali koraci za nove roditelje: od rođenja do prve godine : tjedni
vodič za razvoj bebine inteligencije
Cooper, Colin: Vodič za tate- njega djeteta
Čuturić, Nevenka: Prve tri godine života
Deacon, Caroline: Kako umiriti bebu: jednostavna rješenja za sretno dijete
Ehrensaft, Diane: (Raz)maženo dijete: kako dobronamjerni roditelji daju djeci previše ali ne ono što
im treba
Einsenberg, Arlene: Što očekivati prve godine
Ford, Gina: Sretna beba
Ginott, Haim G.: Između roditelja i djeteta: svjetski klasik koji je revolucionirao komunikaciju
između roditelja i djece
Goddard Blythe, Sally: Uravnoteženi razvoj: sve što dječji mozak treba za zdrav razvoj od rođenja
do školskih dana
Gopnik, Alison: Beba filozof: što nam djeca govore o istini, ljubavi i značenju života
Greenspan, Stanley I. : Sigurno dijete: kako pomoći djeci da se osjećaju zaštićeno i sigurno u
promjenjivom svijetu
Greenspan, Stanley I. : Sjajna djeca: kako pomoći djetetu da razvije 10 kvaliteta
Greenspan, Stanley I. : Zahtjevna djeca: razumijevanje, podizanje i radost s pet „teških“ tipova
djece potrebnih za zdrav, sretan i uspješan život
Grgurić, Josip: Prva godina života: savjeti i poticaji za postupke i odnos prema djetetu
Ivić, I.; Novak, J.;. Atanacković, N.; Ašković, M.: Razvojna mapa
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Jovančević, Milivoj: Godine prve zašto su važne: vodič za roditelje i stručnjake koji rade s djecom
predškolskog uzrasta
Jull, Jasper: Vaše kompetentno dijete
Losey, Meg: Djeca sadašnjice: Kristalna djeca, Indigo djeca, Zvjezdana djeca, Zemaljski anđeli i
fenomen Prijelazne djece
Mary Hoffman i Ros Asquth: Velika knjiga osjećaja
Masaracchia, Regina: Naša mala Nina: edukativna slikovnica namijenjena djeci na temu dojenje,
razvoj djeteta u prvoj godini života, ishrana, prvi zubi i igranje
Platt, Martin Ward: Čudesne godine: sveobuhvatni vodič kroz djetetov razvoj od rođenja do pete
godine
Prekop, Jirina: Potraga za blagom u našoj djeci: knjiga otkrića za radoznale roditelje i odgajatelje
Pulkkinen, Anne: Razvoj djece kroz igru
RODA: Iz rodina kljuna
Reichlin, Gail: Džepni roditelj
Santagostino, Paola: Dječja pitanja: (kako ispravno odgovoriti na najneugodnija najsloženija zašto)
Sheridan, Mary D.: Dječji razvoj od rođenja do 5 godine: kako se djeca razvijaju i napreduju
Siegel, Daniel J.: Razvoj dječjeg mozga: 12 revolucionarnih strategija integriranog pristupa za
poticanje razvoja zdravog dječjeg uma, preživljavanje svakodnevnih roditeljskih borbi i za poticanje
cjelokupnoga rasta i razvoja obitelji
Sommers-Flanagan, Rita; , Sommers-Flanagan, John: Kada nas dijete zabrinjava - uobičajena
razdoblja djetinjstva ili ozbiljni problemi?
Stanić, Ivica: Zašto vaše dijete….?: (31 odgovor na 31 pitanje)
Stoppard, Miriam: Dječja pitanja i kako na njih odgovoriti



ZDRAVLJE DJETETA
Armano, Giovana: Pedijatar u kući ili odgovori na pitanja koja niste stigli pitati svog pedijatra
Dorsch, Waltea, Loibl, Marianne: Domaći lijekovi za djecu
Gavin, Mary L. :Dijete u formi: praktičan vodič za odgoj zdrave i aktivne djece- od novorođenčeta
do tinejdžera
Jull, Jesper: Obitelji s kronično bolesnom djecom
Kaličanin, Ivana: Vaše dijete ima dijabetes?: mali savjeti za veliku promjenu u životu jedne obitelji
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Kislinski, Tatjana: Kako djeci očuvati dobar vid
Knežević- Barišić, Marina: Mama zna najbolje: ( i tata)
Mama, boli me!
Mosch, Erdmute: Mamino čudovište: kako djeci objasniti depresiju
Romm, Aviva Jill: Cijepljenje: priručnik za brižne roditelje: kako donijeti
sigurne, razumne odluke o rizicima, prednostima i alternativama
Sarić- Ćedić Jasmina, dr. Pekez-Pavliško, Tanja: 50 savjeta za zdravlje
djeteta
Sears, William, Sears, Martha: Njega djeteta
Stoppard, Miriam: Prva pomoć za djecu
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TEMATSKE PRIČE: TERAPEUTSKE I PRIČE KOJE POMAŽU U SVLADAVANJU POJEDINIH
POTEŠKOĆA



Barath, Arpad; Matul, Daša; Sabljak, Ljiljana: Korak po korak do oporavka: priručnik za
kreativne susrete s djecom u ratnim i poslijeratnim vremenima



Huhlaev, Olga: Škrinjica s blagom za dječju dušu: igre, aktivnosti koje pomažu djeci u zdravom i
sretnom odrastanju: za dob od 3 do 9 godina



Ortner, Gerlinde: Bajke koje pomažu djeci; priče protiv straha i agresivnog ponašanja te sve što
treba te znati kada ih čitate djeci: za djecu od 3 do 7 godina



Ortner, Gerlinde: Nove bajke koje pomažu djeci; priče o svađi, strahu i nesigurnosti te ono što bi
roditelji trebali znati o tome: za djecu od 6 do 10 godina



Perrow, Susan: Bajke i priče za laku noć: terapeutske priče za djecu



Perrow, Susan: Iscjeljujuće priče II: 101 terapeutska priča za djecu



Priče o dobru, priče o zlu: priručnik za razvijanje moralnog prosuđivanja u djece



Rajić, Dolores: Priče čarobnog dodira za djecu i odrasle



Srebot, Renata; Menih, Kristina: Putovanje u tišinu: igre i vježbe opuštanja za djecu od 4 do 12
godina
Suncov, Anastasija: Pažnja! Razvijamo pažnju u igri: igre i vježbe, savjeti stručnjaka za djecu od 5
do 10 godina
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