


MATISONE LILITA

Palieciet sveiki, taureņi! ir stāsts par skolēnu

ezīti Helmutu. Helmuts bieži uztraucas un tad

vēderā uzrodas neparastas un uztraukuma pilnas

sajūtas. Grāmatā aprakstīti septiņi veidi, kā

pārvarēt stresu paša spēkiem.

Vingrinājumi palīdz radoši izpausties, attīstīt

pašapziņu un spēju rūpēties par sevi.



PETRAŠKEVIČS JURIS

Vai baidīties ir slikti? Ne vienmēr! Šajā grāmatā

bailes ir ne tikai biedējošas, prātu un ķermeni

paralizējošas – “Stindziņbailes”, bet arī

aizsargājošas “Jožambailes”. Spraigs un

izglītojošs stāsts, kuru lasot, izdzīvojam lielu

emociju gammu bailes, aizrautību, izbrīnu,

prieku.



ŽUTAUTE LĪNA

Kika Mika ir maza meitene, kurai līdzīgi kā

daudzām citām meitenēm nepatīk kārtot savu

istabu, dzirdēt, ko vecāki lūdz, un kura arī ļoti

baidās no tumsas. Taču Kika Mika ir drosmīga un

plāno aizdzīt tumsu uz Piparu Zemi. Kā tas viņai

izdosies?



DONALDSONE DŽŪLIJA, ŠEFLERS AKSELS

Šo grāmatu bērni ir gatavi klausīties vēl un vēl.

Bailēm pretim stājas drosme un radošums – tas

glābj mazo pelēnu no citu meža zvēru draudiem viņu

apēst. Bailes dažreiz iet roku rokā arī ar ziņkārību,

zinātkāri – tā mudina mazo Bubulēnu neklausīt

savam tētim, lielajam Bubulim, un doties uz mežu

meklēt briesmīgo pelēnu, kurš ēd Buduļus.



NORAKS KARLS

Grāmata par ēdelīgo sivēntiņu Aleksi un

Briesmoni, kurš grib apēst viņu, un abu

mammām. Vēstījums ir ne tikai par "bargajām"

mammām, kuras nosaka noteikumus un

robežas, bet arī par bailēm un radošām idejām,

kā piemānīt bailes, kā “skatīties bailēm acīs”.



KRAUZERE KITIJA

Palicis gultiņā viens, mazais vardulēns

Žeroms dzird dīvainas un biedējošas

skaņas. „Tēti, tēt! Mosties! Manā pagultē

kāds ir…” Kas gan ir šis „skrību skrābu

tvīt plunkš”? Mamma paņem Žeromu

blakus vecāku gultā, bet tētis palīdz

noslēpumam atklāties un bailēm pazust.



KESTERE ULRIKA

Bez pamācībām un dedukcijas autore runā par 

svarīgo un zīmē to: bailes no nezināmā, lai kas 

tas arī būtu – kaimiņš, tikko iepazīts cilvēks 

vai jauna dzīvesvieta –, var viegli pārvarēt, ja 

esi atvērts un draudzīgs. Un zvans mammai 

nekad nevar būt lieks.



No angļu valodas tulkojusi ILZE VEINBERGA

Mūsu bērnu sapņi, cerības, bailes un citas izjūtas

ietekmē viņu izturēšanos dažādās situācijās. Ir

svarīgi saskatīt, kad bērniem ir nepieciešama

palīdzība un atbalsts. Šī grāmata palīdzēs saprast,

cik svarīgi ir atpazīt savas emocijas, un izpētīt, kā

un kāpēc tās rodas. Bērnu un pieaugušo

pārdzīvojumi ir vienlīdz svarīgi un par tiem

nevajag kautrēties runāt.



HARNA ANDREA

Dienasgrāmatā iekļautas lappuses brīvai rakstīšanai

ar jautājumiem, kas veicina pašizziņu, kā arī uz

kognitīvi biheiviorālās terapijas principiem balstītas

darba lapas, lai atklātu nepatīkamu sajūtu

ierosinātājus jeb trigerus un bloķētas emocijas.

Pašizziņas procesam var sekot, katras nedēļas

noslēgumā atbildot uz kontroljautājumiem. Savukārt

dienasgrāmatas beigās ir piedāvāts vispārējs mēneša

garumā panāktā progresa novērtējums.



No angļu valodas tulkojusi MARTA ĀBELE

Mēs visi mēdzam uztraukties. Šajā grāmatā atrodami 

padomi, kā padzīt uztraukumu, izliekot to uz papīra.

Zīmē, švīkā, raksti, ķēpājies un ņurci!


