
PBW Filia w Skoczowie poleca najnowsze książki:

Edukacja małego dziecka. T. 12, Kierunki zmian
w  edukacji  i  stymulacji  aktywności  twórczej :
praca  zbiorowa  /  pod  redakcją  Ewy  Ogrodzkiej-
Mazur,  Urszuli  Szuścik,  Beaty  Oelszlaeger-
Kosturek. Cieszyn  :  Wydział  Etnologii  i  Nauk  o
Edukacji  Uniwersytetu  Śląskiego  ;  Kraków  :
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Skoczów w 16293
Bielsko-Biała w 119 937

     cz 119 853

Tematyka tomu skupia się wokół strony osobowej
dziecka,  warunków,  przestrzeni  jego  rozwoju
twórczego  oraz  obszaru  aktywności  dziecka  z
zakresie jego twórczości językowej, artystycznej,
technologicznej.

                       Opis z okładki

Scenariusze  lekcji  wychowawczych  dla
nauczycieli  i  wychowawców  w  starszych
klasach  szkoły  podstawowej  i  w  szkołach
ponadpodstawowych / Maria Gudro-Homicka.
- Warszawa : Difin, 2017.

Skoczów  w 16 294
Bielsko-Biała cz 119 822

Scenariusze  lekcji  wychowawczych  to  40
propozycji  zajęć  prowadzonych  metodami
aktywizującymi,  w  tym  metodą  dramy.  (…)
książka  jest  praktycznym  przewodnikiem  po
wartościach  i  problemach  współczesnej
młodzieży,  który może stanowić pomoc w ich
rozwiązywaniu.

                                                                     Opis z okładki



Wczesny start językowy : wybrane zagadnienia /
pod  redakcją  Joanny  Rokity-Jaśkow  i  Werony
Król-Gierat. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017.

Skoczów w 16 270

Na  tom  składa  się   jedenaście  artykułów  o
szerokiej  rozpiętości  tematycznej,  w  których
wczesny start  językowy omawiany jest  z  wielu,
często wzajemnie przenikających się perspektyw
uwzgledniających  teorie  akwizycji  języka,
znaczenie języka ojczystego, postulaty zawarte w
dokumentach  unijnych,  możliwości  rozwiązań
metodycznych,  specjalne  potrzeby  edukacyjne
dziecka,  kwalifikacje  nauczycieli  czy  udział
rodziców  w  kształceniu  językowym  małego
ucznia. 

                                                        Opis z okładki

                   

Wprowadzenie do neurologopedii /  pod red.
Andrzeja  Obrębowskiego.  -  Wydanie  2
zaktualizowane.  -  Poznań  :  Termedia
Wydawnictwa Medyczne, 2018. 

Skoczów w 16 302

Książka  (…)  jest  niezwykle  kompetentna,
napisana  zrozumiałym  językiem  polskim.
Należy  podkreślić  niezwykle  przydatną  część
neuroanatomiczną  i  neurofizjologiczną.
Polecam ten podręcznik lekarzom foniatrom i
audiologom,  laryngologom,  logopedom,
psychologom  i  terapeutom  zaburzeń  głosu  i
mowy.

                                                                     Opis z okładki



Od  Facebooka  do  post-przyjaźni :
współczesne  przeobrażenia  bliskich  relacji  /
Piotr  Szarota  ;  Instytut  Psychologii.  Polska
Akademia Nauk.  -  Warszawa :  Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2018.

Skoczów   w 16 282
Bielsko-Biała w 119 886

Autor  przygląda  się  przeobrażeniom,  jakim
uległy  nasze  relacje  z  bliskimi  nam  ludźmi.
Rozważa zależności między systemami rodziny
i  przyjaciół,  analizuje  relacje  między
przyjaźnią,  miłością  i  erotyzmem.  Pokazuje
nieobecne dotychczas warianty bliskich relacji:
przyjaźń skomercjalizowaną – „za pieniądze”,
relacje  paraspołeczne,  np.  z  awatarem  lub
oparte  na  antropomorfizacji  przyjaźnie  ze
zwierzętami.  Pisze  wreszcie  o  przyjaciołach
„uszytych  na  miarę”  –  robotach  i
hiperrealistycznych lalkach. 

                                                                                                                                               Opis z okładki

Zooterapia  z  elementami  etologii /  Agata
Maria  Kokocińska  przy  współpracy  z
Tadeuszem  Kaletą  i  Dorotą  Lewczuk.  -
Wydanie 2. - Kraków : "Impuls", 2017

Skoczów w 16 309
Cieszyn w 28 843

Książka  jest  kompendium  wiedzy  dla
wszystkich,                którzy chcą zobaczyć w
zwierzęciu  terapeutę,  nauczyciela  i  opiekuna.
Chcą z nim znaleźć wspólny język, aby terapia
była korzystna i przyjemna  zarówno  dla
pacjenta, terapeuty, jak     i samego zwierzęcia.

                                                                                  Opis z okładki

                                                                                                                                                           

                           Oprac. Ilona Kozieł


