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„Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell.” 

Thomas Gordon 

 

 

 

 

 

A boldog terhesség    618 M10 

A könyv nélkülözhetetlen útmutató a kismamák számára. A 100 praktikus tanács segítséget 

nyújt a női lét e különleges, izgalmakkal teli időszakának örömteli átéléséhez. Választ ad a 

kismamákban leggyakrabban felmerülő kérdésekre és kétségekre, például hogy lehet elkerülni 

a terhesség apróbb kellemetlenségeit, vagy hogyan vonjuk be partnerünket az örömteli 

készülődésbe, és ami a legfontosabb: hogyan biztosíthatjuk a gyermek egészséges fejlődését. 

 

http://www.citatum.hu/szerzo/Thomas_Gordon


 Nekem bejött     618 K37 

Attól a pillanattól kezdve, hogy megtudod, babát vársz, egészen addig, míg megszületik a 

kicsi - sőt ez után is -, újabb és újabb kérdéseid merülnek fel. Ez a könyv számos hasznos 

tanáccsal segít, melyeket olyan anyukák adtak, akik boldogan és egészségesen élték meg a 

gyermekvállalást. Többek között a következő témákkal foglalkozunk: - reggeli rosszullét és 

más tünetek, - biztonságos testmozgás a terhesség idején, - mit lehet enni és mit érdemes 

viselni, hasznos orvosi tanácsok, - a terhesség szép és nehéz pillanatai, a vajúdás és a szülés, 

és hogyan gondoskodj az újszülöttről? 

 

 Szülőnők kézikönyve    618 B55 

 

“40 éves szülészorvosi tapasztalataim alapján állítom, hogy óriási jelentősége van annak, ha 

egy várandós kismama felkészülten várja a szülését. Ez a tapasztalat vezetett arra, hogy 

őszintén és segítő szándékkal írjam le azokat a gondolatokat, amelyek fontosak lehetnek az 

Önök felkészülése során. Tudatosan törekedtem arra, hogy a terhességnek és a szülésnek ne 

csak a szebbik oldaláról írjak. Felelőtlenségnek tartom, ha a terhességet és a szülést rózsaszín 

felhőkbe burkoljuk és idealizáljuk. Tudnunk kell a veszélyekről és a lehetséges 

szövődményekről, mert azokat könnyebb megelőzni, ha gondolunk rájuk. Ez is sokat segít az 

anya és gyermeke egészségének megóvásában. A könyv teljes útmutató a várandós időszak, a 

terhesgondozás, a szülés és a gyermekágyi időszak alatt felmerülő kérdésekre. Ajánljuk a 

könyvet azoknak a szülőknek, akik már a gyermekáldás előtt tudatosan szeretnének 

felkészülni a jövevény megérkezésére. 



 A fogyásról és a jó közérzetről  618 K37 

Vajon miért van az, hogy a kisbaba megszületése után olyan kevés szó esik az anyáról? Talán 

szégyen bevallani, hogy a szülés után szembesülnünk kell testünk változásaival és még jó 

ideig éppen olyan érzékenyek, és sebezhetőek vagyunk ebben a megpróbáltatásokkal teli, de 

mégis csodálatos időszakban, mint a kilenc hónap alatt? Persze, hogy nem. A szülés utáni 

időszakban minden újdonsült édesanya komoly testi és lelki változásokon megy keresztül. A 

könyv ezen időszak próbatételeinek leküzdésében nyújt segítséget, különös tekintettel, a 

súlyfelesleggel küszködő édesanyák problémáira. Megtudhatjuk, hogy mi is történik a 

testünkkel a szülés után, és hogyan vagyunk képesek egészséges táplálkozással és kellő 

türelemmel elősegíteni szervezetünk regenerálódását. Megismerkedhetünk kifejezetten a 

szülés utáni időszakra szánt példagyakorlatokkal, és hasznos tippeket olvashatunk a 

rendszeres testmozgás beiktatásáról a jó kondíció elérése érdekében, igazítva mindezt az 

időhiánnyal küszködő édesanyák életritmusához. A könyv továbbá segít abban, hogy 

megértsük a szülést követő életszakasz hátterében alló érzelmi változásokat, nagy figyelmet 

szentelve a babával otthon eltöltött időszak és a partnerkapcsolat örömeinek és buktatáinak. 

 

 

 

 Mit egyen a baba ?      641 S85 

Kisbabánk egészséges táplálása az első három évben. Ez a könyv tanácsokat ad gyermekeink 

táplálásához, és receptötletekkel segít abban, hogy olyan változatos ételeket adjunk nekik, 

amelyeket élvezettel fogyasztanak, és elősegítik egészséges fejlődésüket. 



 Gyermekjátékok az első évekre  371 F9 

 

Az első életévek meghatározóak a gyermekek fejlődésében. Valamennyi érzékszervüket 

használják környezetük megismeréséhez. Ebben a könyvben több mint 100 játék és 

foglalkoztató ötlet kínál lehetőségeket a vidám játékhoz és egyben a tanuláshoz. A kiadvány 

segít a szülőknek és a pedagógusoknak abban, hogy megfelelő játékokat, feladatokat 

alkalmazzanak a gyermekek mozgásfejlődésének elősegítéséhez, beszédkészségének 

javításához, továbbá érzékelésének finomításához és fantáziájának kiteljesüléséhez. 

 

 

 

 

 Taníts meg hogyan játsszak ?   370 P72 

A Tanítsd meg, hogyan játsszak! című könyv hatvannál is több olyan tevékenységet mutat be, 

melyek Maria Montessori filozófiáján alapulnak. A foglalkozások egy és három év közötti 

gyermekek számára javasoltak, de több közülük nagyobbaknak is jó szórakozást nyújt. 



 A szuperdadus legsikeresebb nevelési tippjei 370 P54 

Rendet a gyerekszobába! A gyerekszobában mindennapos a dühöngés, a duzzogás, a 

tombolás és a sírás: a gyerekek meg sem hallják, amit a szülők mondanak nekik, túl sokat 

ücsörögnek a televízió előtt, nem akarnak lefeküdni, a rendrakásról már nem is beszélve! A 

szülők gyakran teljesen tanácstalanok. Égnek áll a haja, nem tudja, mitévő legyen? Íme,... 

 

 

 

 Kertpedagógia      371 SZ28 

A kert hidat képez a város és a természet között, a kertpedagógia pedig megtanítja használni a 

kertet, mint eszközt a természethez való forduláshoz.A környezeti nevelés csak saját 

élményeken keresztül, tapasztalati úton valósítható meg hatékonyan. Ehhez járul hozzá a 

kertpedagógia és a könyvben olvasható egyszerű ötletek, melyek családi körben és 

intézményes formában is könnyen megvalósíthatók. Szerezzen örömet és felejthetetlen 

élményt gyermekeinek, tanítványainak, formálja szemléletüket a kertészkedésen keresztül! 



 Gyerekek póráz nélkül     B 70 S67 

Baba-mama magazinok olvasgatása közben lassan elfogja az embert bizonytalanság: vajon 

tényleg szüksége van a gyerekemnek baba-térdvédőre? A víz hőmérsékletét is mérő 

fürdőkádalátétre? A gyerekkádban is használható gumibetű-készletre? Nem lenne jó néha 

kikapcsolni a mobiltelefont? Valóban minden falatot mérlegelnem kell, ha felelős szülő 

akarok lenni? A bizonytalanság egyre nő, a médiából, a mindentudó barátoktól, az okleveles 

szakértőktől pedig árad a zaj, és lassan nem halljuk már saját józan eszünket, nem ismerjük 

saját válaszainkat! LENORE SKENAZY, ,,A Világ Legrosszabb Anyukája" ebben a 

könyvben azt tanácsolja, álljunk meg egy kicsit: vegyük elő és tegyük rendbe a gyereknevelés 

körül kialakult aggodalmainkat.  

 Nagyszülők és unokák     370 V 69 

Életünknek erről a szakaszáról, félelmeinkről és örömeinkről szeretnénk átfogó képet mutatni 

az olvasóknak. A nagymamák és nagypapák megszületésétől kezdve az unokákkal együtt 

töltött mindennapokon és a családi szerepek újraértelmezésének nehézségein át egészen az 

unokázás gyakorlatáig - a közös játékoktól az együtt elkészíthető finomságokig - sok-sok 

minden helyet kapott e kötetben. Nem titkolt célunk, hogy személyes történetekkel és 

praktikus tanácsokkal segítsük leendő vagy gyakorló nagymama- és nagypapatársainkat. 

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és 

szabadságban kell elbocsátani.” 

Rudolf Steiner 

http://www.citatum.hu/szerzo/Rudolf_Steiner

