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,,Mój piękny syn''
David Sheff

 biografia, autobiografia, pamiętnik

Porywająca i rozdzierająca serce opowieść o miłości rodzica do
dziecka, studium zdobywania życiowej mądrości. Przejmujące
świadectwo ojca, który zadaje sobie pytanie, co zrobił albo czego
nie zrobił, że jego wspaniałe, zdolne i wrażliwe dziecko zaczęło się
buntować, popełniać błędy i pogrążać w uzależnieniu. Czy jest
odpowiedzialny za nałóg własnego syna? 



,,Tato''
William Wharton
literatura piękna

„Tato” to wzruszająca saga rodzinna, ukazująca codzienne życie trzech 
pokoleń przeciętnych Amerykanów, osnuta na kanwie przeżyć pisarza. 
Bohater powieści, wyrwany z najbliższego otoczenia i rodziny, ulega 
głębokiemu przeobrażeniu wewnętrznemu w kontakcie z wielkomiejskim 
światem zmiennych norm moralnych i gwałtownego rozwoju techniki. 
Zderzenie tych dwóch tak całkowicie odmiennych światów sprawia, że 
bohater na nowo odkrywa dawne wartości, które okazują się najtrwalsze: 
miłość do ojca, przyjaźń i wierność samemu sobie.



,,Nasz chłopak''
Daniel Magariel 

literatura piękna

Ojciec i jego dwóch nastoletnich synów wygrali „wojnę", jak
nazywają trudny rozwód i walkę o prawo do wyłącznej opieki nad
dziećmi. Zostawiają dom w Kansas i jadą przez noc do Nowego
Meksyku, by zacząć od początku, podekscytowani szansą na nowe
życie we trzech. Od podstaw budują codzienność, wydawałoby się –
zwyczajną – chłopcy idą do szkoły, ojciec zdaje się pracować,
nawiązują znajomości.



,,Chłopiec z klocków''
Keith Stuart
literatura piękna

Poznajcie Alexa, trzydziestoparoletniego tatę. Kocha swoją żonę
Jody, lecz zapomniał, jak jej to okazywać. Kocha swojego syna, Sama,
ale go nie rozumie. Coś musi się zmienić. A Alex powinien zacząć od
siebie. Poznajcie ośmioletniego Sama. Pięknego, zaskakującego,
autystycznego chłopca. Dla niego świat to zagadka, której nie potrafi
samodzielnie rozwiązać. Gdy jednak Sam zaczyna grać w Minecrafta,
pojawia się miejsce, w którym on i tata zaczynają na nowo odkrywać
nie tylko samych siebie, lecz także siebie nawzajem… Czy rozsypaną
na kawałki rodzinę uda się poskładać?



,,Chłopiec z latawcem''
Khaled Hosseini

literatura piękna

Afganistan, lata 70. Dwunastoletni Amir, syn zamożnego Pasztuna z 
Kabulu, wychowuje sie w domu bez kobiet. By zyskać uznanie w oczach 
ojca, wygrywa zawody latawcowe. Pomaga mu w tym starszy o rok Hasan, 
służący i towarzysz zabaw. Amir jest świadkiem, kiedy na Hasana napada 
banda miejscowych chłopaków pod wodzą psychopatycznego Asefa, który 
gwałci chłopca. Z tchórzostwa i wyrachowania nie staje w jego obronie, 
a nawet doprowadza do sytuacji, w której Hasan musi opuścić ich dom.



,,Ostatnia piosenka'', Nicholas Sparks
,,Ponieważ Cię kocham'', Guillaume Musso

,,Jedyne dziecko'', Sarah A. Denzil
,,Lśnienie'', Stephen King

,,Dobry ojciec'', Diane Chamberline

Inne propozycje:
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,,Mój tato szczęściarz''
Joanna Papuzińska

 

Czy lubisz spacery z tatą? Asiunia i jej mały braciszek Tomek też je
uwielbiają! Zwłaszcza wtedy, gdy tata pokazuje miejsca i opowiada
własne historie z nimizwiązane. Czasem są radosne, a czasem trochę
smutne. Dzieci najbardziej lubią te o Powstaniu Warszawskim, bo tata
mówi, że zawsze miał szczęście, chociaż czasem to trochę zabawne.
Bo na przykład czy złamana ręka albo miejsce w szpitalu pod stołem
to szczęście, czy pech?



,,Jak tata się z nami bawił''
Ulf Stark, Mati Lepp

Tata nie ma w zwyczaju się bawić. Ale pewnego wieczora, kiedy Ulf i 
Janne zostają pod jego opieką, tata proponuje im zabawę w chowanie 
klucza. Komu uda się schować klucz w najlepszym miejscu i jak się 
skończy ta zabawa?



,,Co mi powiedział tata''
A. Desbordes, P. Martin

Pogodnie i filozoficznie o życiu. W trzeciej części bestsellerowej serii o
uczuciach Archibald powraca z ważnymi pytaniami skierowanymi do taty.
Podczas spaceru z tatą Archibald przygląda się ptakom na niebie. „Te
jaskółki przylatują z drugiego końca świata” – tłumaczy mu tata. „Czy ja też
będę mógł wybrać się tak daleko, kiedy dorosnę?” – pyta Archibald.
„Oczywiście” – odpowiada tata – „a nawet jeszcze dalej.”
Kolejne pytania Archibalda odkrywają lęki dziecka związane z wielką 
podróżą, jaką jest życie. W odpowiedzi tata uspokaja, dodaje odwagi, a 
przede wszystkim zapewnia syna, że zawsze może liczyć na jego wsparcie i
bezwarunkową miłość.



,,Jak tata pokazał mi wszechświat'' 
Ulf Stark, Eva Eriksson

 Tata zabiera Ulfa na wieczorny spacer, by pokazać mu wszechświat. Idą na
 łąkę. Kiedy Ulf podziwia wszechświat, przyglądając się ślimakowi i źdźbłu trawy, tata
irytuje się i każe mu patrzeć w górę. Tata pokazuje Ulfowi gwiazdy i nazywa je po
imieniu. Ta wzniosła chwila kończy się jednak w dość nieoczekiwany sposób…
Przepiękna książka o rzeczach małych i wielkich, o rzeczach przyziemnych i niemal
mistycznych. W prosty i niezwykle ujmujący sposób pokazuje przedszkolakowi
otaczający go mikro- i makrokosmos, a rodzicom podpowiada, że dzieci rozumieją
więcej, niż dorosłym mogłoby się  wydawać.



,,Benio, tata i reszta świata''
Izabela Michta 

Benio nie jest maluchem- od tygodnia chodzi do przedszkola. 
I powiem wam więcej, naprawdę mu się tam podoba! Odkrywa
przedszkolny świat niezwykle dzielnie, chociaż to nie takie łatwe. Bo na
przykład Kamil zapytał go kiedyś, dlaczego jego tata jeździ na wózku...
Szczęściarz jednak z tego Benia- szybko okazuje się, że ma tatę na
medal! Co to właściwie znaczy i dlaczego każdy dzień może stać się
przygodą?



Seria ,,Mikołajek'', Rene Goscinny, Jean Jacques Sempe
,,Tatusiada: Ja mój Tata i reszta świata'', Beata Andrzejczuk

,,Tatax i inne historyjki o tatusiach'', Barbara Stenka

Inne propozycje:
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,,Tata rządzi''
Andrew Clover
To książka o zasadach,jakich nauczyły mnie moje córki.
Część z nich jest tylko niemądra...
-Kiedy obok przejeżdża pociąg,musisz mu pomachać.
-Kiedy dojdziesz do ostatniego schodka ,musisz zeskoczyć.
-Jeśli masz szczęście,że znajdziesz łazienkę,w której światło zapala się
 za pociągnięciem sznureczka,musisz go pociągnąć tak ze dwieście lub 
trzysta razy.
Ale niektóre z tych zasad są bardziej głębokie...
-Nie śpiesz się.
-Podrzyj plan.
-Jeśli chcesz się naprawdę dobrze bawić,najlepiej namaluj sobie na twarzy mordkę
tygrysa.



,,Dylematy taty''
Piotr Krupa

Dylematy niedoświadczonego taty to zbiór ok. 30 felietonów na temat 
tacierzyństwa pisanych z przymrużeniem oka przez świeżo upieczonego 
ojca. Książka powinna zainteresować zarówno młode matki, jak i 
przerażonych tatusiów, których rzeczywistość przerosła marzenia i 
oczekiwania. Tematyka felietonów dotyczy różnych aspektów życia 
rodziców, takich jak karmienie, usypianie, wyjścia na spacer czy na plac
 zabaw, a wszystko okraszone refleksjami autora na temat zmieniającej 
się współcześnie roli ojca w życiu dziecka.



,,Jestem tatą! Co naprawdę 
muszą wiedzieć ojcowie''
Stefan Maiwald

Optymalna, męska instrukcja obsługi nowego życia, do przeczytania 
pomiędzy zmienianiem pieluch, ulewaniem, a nieprzespanymi nocami. 
Wszystko, co musisz wiedzieć o ciąży, porodzie i rozwoju twojego 
dziecka, z uwzględnieniem wskazówek, jak przeżyć, oraz pomocnych 
strategii na pierwszy rok, spisane przez wielokrotnie przetestowanego 
ojca kilkorga dzieci.



,,Tato, a po co?''
T. Samojlik, W. Mikołuszko

Proste odpowiedzi na 50 nowych, piekielnie trudnych pytań.
Ida i Kacper, bohaterowie książki „Tato a dlaczego?”, tym
razem pytają „Tato, a po co?”.



,,Jak mówić żeby dzieci 
nas słuchały, jak słuchać żeby 
dzieci do nas mówiły'' 
Adele Faber, Elaine Mazlish
To książka ze wszech miar praktyczna, a nie teoretyczna. Autorki 
pokazują, jak w prosty i niezwykle skuteczny sposób opanować sztukę 
skutecznej komunikacji z dziećmi. Liczne przykłady i wskazówki wzięte z
codziennych doświadczeń ułatwiają nie tylko rozwiązywanie najczęstszych
problemów wychowawczych (np. stawianie granic, formułowanie
oczekiwań), ale obrazują również metody budowania silnych więzi
emocjonalnych między dorosłymi a dziećmi.



,,Idealny rodzic nie istnieje'', Kamil Nowak
,,Serce taty'', Osvaldo Poli

Inne propozycje:



Opracowała: Izabela Straszewska

Dziękuję za uwagę!
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Wszystkie zaproponowane tytuły możesz znaleźć 
w Książnicy Kopernikańskiej :)
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