
PBW Filia w Skoczowie poleca nowości 

Jesień 2021 

 

Trening umiejętności emocjonalnych                                    

i społecznych dzieci : karty terapeutyczne i karty pracy 

/ Agnieszka Lasota ; [ilustracje Adam Lasota] 

Warszawa : Difin, 2021 r. 

 

Skoczów: w 17 429 

 

Teka zawiera 55 kart przeznaczonych do pracy                  

z dziećmi. Jest to gotowe narzędzie do pracy 

terapeutycznej i profilaktycznej z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i szkolnym. Karty dostosowane są do 

wieku i możliwości poznawczych dzieci. Treści ujęte 

są w atrakcyjnej formie graficznej, są niezwykle 

prostym sposobem pomocy uczniom                                                 

w uświadomieniu sobie własnych przekonań 

poznawczych, stanów emocjonalnych i zachowań. 

 

 

Opis wg okładki 

Lęk u dzieci ze spektrum autyzmu : praktyczne porady 

dla rodziców / Christopher Lynch ; przekład Agnieszka 

Kasprzyk. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, cop. 2021. 

 

 

Skoczów : w 17 418 

 

Dla dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zwykłe 

codzienne sytuacje w szkole czy w domu często stanowią 

nieustające źródło lęku. To on jest jedną z przyczyn 

gniewu, frustracji, a nawet agresji. 

Poradnik ten stanowi wsparcie dla rodziców, nauczycieli i 

terapeutów w pracy nad opanowaniem lęku. Jest rówiez 

pomocny w łagodzeniu jego skutków i odblokowywaniu 

potencjału drzemiącego w młodym człowieku. 

 

Opis wg okładki 



 

Bajka jako narzędzie w edukacji ekonomicznej              

w ujęciu interdyscyplinarnym / Katarzyna 

Wiśniewska-Borysiak ( red). Warszawa : CeDeWu, 

2020. 

 

 

Skoczów: w 17 434 

 

Publikacja w sposób oryginalny i wartościowy 

przedstawia bajkę, ze szczególnym uwzględnieniem jej 

roli w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży.                   

W książce zaprezentowano bajkę: w przestrzeni 

publicznej, w tym m.in. w kulturze, nauce                                  

i gospodarce, jako źródło podstawowej wiedzy                        

i mądrości ekonomicznej oraz jako narzędzie 

skutecznego przyswajania wiedzy ekonomicznej                    

i kształtowania kluczowych kompetencji człowieka. 

 

Opis wg okładki 

 

Rehabilitacja zawodowa osób                                         

z niepełnosprawnością intelektualną : od 

zależności ku samodzielności życiowej / Mariola 

Wolan-Nowakowska. Warszawa : Difin, 2021. 

 

 

Skoczów : w 17 424 

 

Publikacja dostarcza czytelnikowi kompendium 

klarownie i komunikatywnie opracowanych 

informacji odpowiadających obecnemu stanowi 

wiedzy na temat niepełnosprawności 

intelektualnej, rodzin osób nią dotkniętych, samej 

rehabilitacji i działania organizacji społecznych 

wspomagających zatrudnienie. Pokazano 

pozytywne przykłady zatrudnienia dowodzące 

trafności rozwiązań składających się na 

zatrudnienie wspomagane. 

 

Opis wg okładki 



 

Jakość życia człowieka w zdrowiu i w chorobie / 

redakcja naukowa Ewa Zasępa. Warszawa : Difin. 2020. 

 

 

 

Skoczów : w 17 423 

 

Publikacja dotyczy wyznaczników jakości życia osób 

należących do różnych kategorii wiekowych, społecznych, 

oraz związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. 

W większej części poświęcona jest osobom, których życia 

jest trudniejsze z przyczyn osłabionej kondycji 

psychofizycznej. 

 

 

Opis wg okładki 

 

Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej / 

redakcja naukowa Jacek Szmalec, Ewa Binkuńska, 

Grzegorz Brzuzy, Dariusz Wyszyński. Warszawa : 

Difin, 2020. 

 

Skoczów : w 17 433 

 

Książka jest zarówno teoretycznym jak i praktycznym 

opracowaniem problemu dyspraksji. Publikacja może 

być wykorzystana zarówno do diagnozy (zawiera 

narzędzia diagnostyczne, kwestionariusze, wskazówki 

do obserwacji), jak i do wsparcia w codziennych 

czynnościach. 

Książka skierowana jest do nauczycieli przedszkoli, 

szkół, terapeutów zajęciowych. Terapeutów wczesnej 

interwencji, wczesnego wspomagania. Logopedów, 

psychologów, rodziców dzieci wykazujących 

niezręczność ruchową.  

 

Opis wg okładki 


