قسمت اول : مشکلات خانوادهای با چهار فرزند: یک مادر وسواسی، دو مادربزرگ برای کمک کردن به نگهداری از بچهها و بچههایی پرخاشگر که حرف بزرگترها را گوش نمیکنند...


قسمت دوم :------


قسمت سوم : خانوادهای که میخواهند «جو» برای پایات دادن به دعواهای همیشگیشان و احترام نگذاشتن بچهها به آنها کمک کند. دختر شانزده سالهای که از نقلمکان خانواده به خانهی جدید راضی نیست و در این مورد با مادرش مشکل دارد و دختربچهی چهار سالهای که  دوست دارد برادرش را که آلرژیهای خطرناکی دارد مدام تحریک کند.


قسمت چهارم : این هفته در یک قسمت بسیار بحثبرانگیز، «جو فراست» به موضوع تنبیه بدنی بچهها توسط پدر و مادرها میپردازد.


قسمت پنجم: پدر و مادری که اساس رابطهشان با هم وابسته به بچه هایشان است! آنها پس از آنکه مدتها بچهدار نمیشدند سرانجام به شکل «معجزه»آسایی صاحب دو فرزند شدند که از زمان تولدشان تا حالا شبها در رختخواب آنها میخوابند!...



قسمت ششم: «جو فراست» یک کارشناس محبوب و مشهور نگهداری و تربیت کودک است که در دفتر سیار خودش به خانوادههایی که در رفتار با بچههایشان- از نوزادان و کودکهای نوپا گرفته تا دوقلوها یا نوجوانان- مشکلاتی دارند کمک میکند. «جو فراست»- راهنمای خانواده- به خانوادهها یاد میدهد که چطور برای حل مشکلات بچههایشان، از خشونت و سرکشی گرفته تا کمخوابی و ... راهحلهای درست پیدا کنند. راهنماییها و راهحلهای سادهی «جو فراست» شامل مشکلاتی که برای خود والدین برای تربیت بچهها در قرن بیستویکم پیش میآید نیز میشود. مشکلاتی مانند: استرس، نگرانی، مشکلات پدر و مادرها با هم و همچنین مشکلات پدرومادرهایی که از همدیگر جدا شدهاند و مسائل دیگر... در این برنامه جو فراست به آمریکا رفته و با سفر به گوشه و کنار این کشور ما نیز هر هفته با یک خانوادهی جدید و شرایط و مشکلات آنها آشنا میشویم. «جو فراست» کارشناسی است که روشهای درست، صمیمیت، عشق و شوخطبعی را با هم ترکیب کرده و در هر برنامه، به خانوادهها راهحلهای ساده و عملی برای تربیت کودکانشان معرفی میکند. 


قسمت هفتم : پسری که با رفتارش خانواده را وحشتزده کرده، دختری که مدام برادرش را تحریک میکند و سرانجام مادری که برای کمک گرفتن در حل این مشکلات به «جو فراست» مراجعه کرده. اما آیا این بچهها رفتار پدر و مادرشان را تقلید میکنند؟...



قسمت هشتم : این هفته با مادر ۲۸ سالهای آشنا میشویم که در ابتدا از به دنیا آمدن اولین فرزندش بسیار راضی و خوشحال بوده اما پس از به دنیا آمدن دوقلوهایش، زندگیش آشفته شده و با وجود کمک مادربزرگ بچهها در نگهداری و تربیت آنها، آشفتگی و مشکلات به حدی است که این مادر در مرز وادادن و تسلیم شدن است…


قسمت نهم : این هفته با یک خانوادهی سه نفرهی لاتین آشنا میشویم. مادربزرگ هم در این خانواده حضور دارد که به عنوان «مامانِ مامان» شناخته میشود. در این خانواده با پدری آشنا میشویم که با سرطان بیضه مبارزه میکرده تا جایی که به دنیا آمدن فرزند سه سالهی آنها به عنوان یک «معجزه» تلقی شده. این بچه در مهد کودک رفتار نامناسبی داشته و بارها از آنجا اخراج شده و اگر این موضوع بار دیگر تکرار شود عواقب بدی برای پدر و مادرش خواهد داشت...


قسمت دهم : این هفته با پدر و مادر دو کودک آشنا می شویم که هر دو افسر پلیس هستند اما عهده کنترل شرایط خانه شان بر نمی آیند. مادر این خانواده عقیده دارد که کنترل یک حوزخ بزرگ چندصد کیلومتری برای او راحت تر از کنترل دو بچه اش است...

