Jeż- K. Kotowska- najczęściej wybierana książka do
wprowadzania dzieciom tematu jawności adopcji. Opowieść
o rodzicach i chłopcu, którego trudne doświadczenia przybrały
postać kolców chroniących przed zewnętrznym światem. Pod
wpływem pokładów miłości, cierpliwości, zrozumienia i upływowi
czasu mały „jeż” traci kolce. Historia autorki „Wieży z klocków”
spisana dla syna, by przybliżyć mu prawdę o jego pochodzeniu:
„Podobno ta bajka jest za trudna dla dzieci. Ale to wcale nie jest
bajka, tylko prawda” (K. Kotowska- „Wieża z klocków”).

Jeśli bocian nie przyleci, skąd się biorą dzieciA. Frączek- napisana wierszem, pełna ciepła i humoru
historia o rodzicach, którzy zniecierpliwieni oczekiwaniem na
bociana, sami wyruszają w podroż po upragnione dziecko
„z serduszka”.

Wszystko o adopcji- M. Nemiroff, J. Annuziata- Książka
w wyczerpujący sposób odpowiada na wiele pytań dotyczących
adopcji. W przystępnej dla dzieci treści przybliża procedurę
adopcyjną i co najważniejsze wyjaśnia wiele obaw i uczuć
pojawiających się u dziecka w różnych etapach życia w rodzinie.
Książka zawiera praktyczne uwagi dla rodziców związane
ze zrozumieniem uczuć dziecka oraz porusza kwestie, w jaki sposób
rozmawiać z dzieckiem na temat adopcji.

Rodzina Zuzi- A. Aubrey- ilustrowana opowieść o Zuzi, której
rodzice wyjaśniają w jaki sposób stała się częścią ich rodziny.
Książka zawiera wskazówki dla rodziców i nauczycieli,
jak rozmawiać z dziećmi o adopcji.

Diabełek- M. E. Letki- Nawiązująca do tradycji podań ludowych,
opowieść o diabełku który pewnego deszczowego dnia puka do
drzwi domu, w którym mieszka bezdzietne małżeństwo. Mimo
diabelskich sztuczek i plucia ogniem, sprawia, że ludzie zaczynają
go lubić. Na tyle szczerze, by wyruszyć na poszukiwania, gdy
pewnego dnia zniknął. A jak to w bajkach często bywa, prawdziwe
uczucie zdejmuje nie jedno zaklęcie.

Dziewczynka z ZOO- ilustracje z hasłami, które za pomocą
wyobraźni rodziców mogą stać się historią osamotnionej
dziewczynki, która odnajduje przyjaciół wśród zwierząt
i ludzi pragnących stworzyć dla niej kochający dom.

Księga
Adoptowanego Dziecka- M. Modlibowskailustrowany album „o tym jak stawaliśmy się Twoimi rodzicami,
a Ty- naszym dzieckiem”, dokumentujący wszystkie ważne
wydarzenia w życiu rodzinnym począwszy od pojawienia się
myśli o adopcji, po pierwszy rok razem. Album poza miejscem
na fotografie, zawiera miejsce na wspomnienia rodziców
związanych z oczekiwaniem na dziecko, pierwszym z nim
spotkaniem. Tworzony zbiór wydarzeń i uczuć staje się
dowodem dla dziecka na bycie kimś chcianym i wyczekiwanym.

(zdjęcia- źródło własne)

