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Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka : dla 

studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli 

wychowania przedszkolnego / Marta Wiśniewska, 

Magdalena Plandowska, Anna Mikler-Chwastek. 

Warszawa : Difin, 2021. 

 

 

Skoczów: w 17521 

 

 

Publikacja pomyślana została jako zwięzły przewodnik po 

anatomii i etapach rozwoju dziecka adresowany do osób 

pracujących z dziećmi bądź przygotowujących się do 

takiego zajęcia. (…) Ponadto czytelnik otrzymuje 

podpowiedzi dotyczące postępowania z dzieckiem                 

z określonym problemem zdrowotnym lub rozwojowym 

oraz wskazówki, kiedy należy zasięgnąć porady 

specjalistycznej. Rodzic, opiekun czy wychowawca zgłębi 

wybrane przez siebie zagadnienia opisane w pozycji 

dzięki licznym odnośnikom literaturowym 

umożliwiającym dostęp do bardziej szczegółowych 

informacji. 

 

Opis wg okładki 

 

 

Współpraca dzieci w wieku przedszkolnym : 

zmieniające się konteksty i perspektywy / Anna 

Rybińska, Kinga Kuszak. Poznań : Wydawnictwo 

Naukowe UAM, 2021. 

 

 

Skoczów : w 17523 

 

 

Recenzowana monografia wpisuje się                            

w problematykę współpracy przedszkola ze 

środowiskiem lokalnym. (…) Autorki podjęły 

ważne społecznie i edukacyjnie zagadnienie dla 

pedagogiki przedszkolnej (a także pedagogiki 

społecznej) rzadko stanowiące przedmiot 

pogłębionych analiz teoretycznych i badań 

empirycznych, zwłaszcza w kontekście 

demokratyzacji życia społecznego. Okres wczesnej 

edukacji dziecka zajmuje obecnie znaczące miejsce 

w dyskusjach nad demokratyzacją i edukacją. 

 

 

 

 

Opis wg okładki 



Umiejętności społeczne : trening dla dzieci : 50 

zabawnych ćwiczeń, dotyczących przyjaźni, 

prowadzenia rozmów i rozumienia reguł 

społecznych / Natasha Daniels ; ilustracje: Sarah 

Rebar ; przekład: Emilia Skowrońska. Gdańsk : 

Wydawnictwo Harmonia, 2021. 

 

 

Skoczów : w 17526 

 

 

Książka pomoże dzieciom nabrać pewności siebie                

i odnaleźć się w sytuacja społecznych w domu, 

szkole oraz innych miejscach. Dzięki ciekawym                   

i zabawnym ćwiczeniom dzieci zdobędą nowe 

supermoce – między innymi nauczą się zręcznie 

utrzymywać „piłkę konwersacyjną” w grze, osiągać 

kompromis, a także przestrzegać zasad dobrego 

zachowania przy stole. 

Dzieci uczą się, jak radzić sobie w codziennych 

sytuacjach, takich jak rozmowa z rówieśnikami lub 

dorosłymi, posługiwanie się mową ciała                                    

i odczytywanie jej sygnałów oraz rozpoznawanie 

wskazówek w zachowaniu innych osób. 

 

Opis wg okładki 

 

 

Arteterapia w twórczym rozwoju : ćwiczenia, 

warsztaty projekty dla dzieci i młodzieży / Wiesław 

Karolak, Barbara Karolak. Łódź :Wydawnictwo 

Uniwersytetu łódzkiego, 2021. 

 

 

 

Skoczów : w 17 525 

 

 

 

Książka może stanowić cenna pomoc dla nauczycieli, 

metodyków, arteterapeutów, jak również studentów 

wielu specjalności pedagogicznych, edukacji 

artystycznej i arteterapii. Z tej publikacji, jak                          

z przewodnika, mogą korzystać wszyscy, którzy 

prowadzą różne grupy zajęć, poszukują atrakcyjnych 

metod pracy, dających uczestnikom radość tworzenia 

i zwiększających efektywność działań twórczych. 

 

 

 

 

 

 

Opis wg okładki 

 



Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla 

nauczycieli / Jenny Thompson ; przekł. Jolanta Bartosik. 

Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2022. 

 

 

 

Skoczów : w 17 529 

 

 

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w rozpoznawaniu, rozumieniu 

i wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi – ta książka jest dla Ciebie. Znajdziesz                

w niej opisy przypadków uczniów z: zespołem 

nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi 

(ADHD), zaburzeniami w rozwoju społeczno-

emocjonalnym i zaburzeniami zachowania, dysleksją, 

dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 

niepełnosprawnością słuchową, niepełnosprawnością 

wzrokową, znajdziesz tu również omówienie siedmiu 

typów SPE wraz z: praktycznymi wskazówkami, jak 

pracować z uczniem, radami doświadczonych praktyków, 

pytaniami sprawdzającymi, zagadnieniami do 

przemyślenia. 

 

Opis wg okładki 

 

 

Arteterapia : projekty / Wiesław Karolak, Barbara 

Karolak. Warszawa : Difin, 2022. 

 

 

 

Skoczów: w 17 496 

 

 

Książkę polecam wszystkim praktykom 

traktującym działania artystyczne z innymi ludźmi 

jako obszar sztuki, arteterapii i edukacji. Ta książka 

będzie dobrze wspomagać rozwój wszystkich tych, 

którzy chcą stosować aktywność artystyczną               

w wymiarze terapii, arteterapii, autoterapii, 

edukacji, edukacji artystycznej i najzwyczajniej 

lepszej komunikacji międzyludzkiej. Poglądowość 

wszystkich przykładów z rozdziału drugiego                         

i trzeciego wzmocniona kompetentnym zapleczem 

teoretycznym znajdującym się w rozdziale 

pierwszym sprawia, iż książka ta może stać się 

znakomitą pomocą w pracy wielu grup 

zawodowych i przygotowaniu do jakichkolwiek 

działań z innymi ludźmi, odbywającymi się przy 

kreacji plastycznej. 

 

Opis wg okładki 

 


