Seznam priporočljive literature
"Tisti, ki si želijo boljše življenje, si ne smejo dovoliti, da bi izpustili knjige, ki bi lahko
imele velik vpliv na izid njihovih življenj. Knjige, ki jih izpustijo, ne bodo pomagale!"
(Jim Rohn)

-

Angeline Bauer: Pravljice zdravijo

-

Steve Biddulph: Skrivnost srečnega otroštva

-

Gary Chapman: Družina, kakršno ste si vedno želeli

-

Barbara Coloroso: Otroci so tega vredni

-

Sue Cowley: Kako krotiti malčke

-

Kim Davies: Naš malček: Naravna vzgoja in skrb za vašega otroka

-

Dorothy Einon: Ustvarjalen otrok

-

Adele Faber in Elaine Mazlish: Kako se pogovarjamo z otroki in kako jih poslušamo

-

Johan Gray: Otroci so iz nebes

-

Ross W. Green: Eksplozivni otrok

-

dr. Tony Humphreys: Otrok in samozavest

-

Jesper Juul: Družinske vrednote

-

Jesper Juul: Kompetentni otrok

-

Jesper Juul: To sem jaz! Kdo si pa ti?

-

Jesper Juul, Helle Jensen: Od poslušnosti do odgovornosti

-

Paul Kropp: Vzgajanje bralca

-

Dorothy Nolte: Otroci so podoba svojih staršev

-

Elizabeth Pantley: Otroško spanje – brez joka v sanje

-

Elizabeth Pantley: Z otrokom lahko sodelujete

-

Dr. Thomas W. Phelan: Štejem do tri

-

Pauline Restoux: Življenje z drugačnim otrokom

-

Audrey Ricker, Carolyn Crowder: Odgovarjanje

-

Jackie Silberg: Miselni razvoj dojenčka in malčka

-

Margot Sunderland: Znanost o vzgoji

-

Alenka Štadler: Otrok in ločitev staršev: da bi odrasli lažje razumeli otroke

-

Bojan Varjačič – Rajko: Prvič v vrtec, priročnik za starše

-

Zdenka Zalokar Divjak: Brez pravljice ni otroštva

-

Zdenka Zalokar Divjak: Vzgoja JE ... NI znanost

-

Zdenka Zalokar Divjak: Vzgoja za smisel življenja

-

Zdenka Zalokar Divjak: Vzgajati z ljubeznijo

-

Zdenka Zalokar: Jaz in ti: medosebni odnosi v sodobnem času

-

Michael Winterhoff: Zakaj postajajo naši otroci tirani

-

Michael Winterhoff: Naj naši otroci ne postanejo tirani
Obilo užitkov ob branju.

