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100 pomysłów jak lepiej radzić sobie z ADHD / Francine 
Lussier. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020.
w 62526 

opis wydawcy: 
ADHD – zaburzenie rozwojowe o podłożu neurologicznym,
które pojawia się przed siódmym rokiem życia i objawia się
niemal ustawicznymi deficytami uwagi bądź nadaktywnością
i impulsywnością – stanowi jeden z najczęstszych powodów
konsultacji  klinicznych. Niniejszy poradnik jest  skierowany
do  nauczycieli  i  rodziców  dzieci  z  ADHD,  a  także  do
młodzieży  zmagającej  się  z  tym  zaburzeniem.  Autorka  –
doktor  neuropsychologii  z  wieloletnim  doświadczeniem
klinicznym i pedagogicznym – łączy podejście specjalistycz-
ne  z  osobistymi  spostrzeżeniami,  gdyż  sama  mierzyła
się z trudnościami związanymi z nadpobudliwością zarówno
w  dzieciństwie,  jak  i  w  późniejszym  życiu.  Dzięki  temu
porady  przedstawione  w  książce  są  zarazem  proste
i rzeczowe. 

100  pomysłów,  jak  pomóc  uczniom  z  trudnościami  /
Isabelle Deman. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020. 
w 62527 

opis wydawcy: 
Rozmaite  trudności  uczniów  prowokują  nauczycieli  do
refleksji,  zaskakują,  zbijają  z  tropu,  a  czasem  wytrącają
z równowagi. Niektóre dzieci zmagają się ze specyficznym
zaburzeniem językowym, inne – cierpią z powodu zaniedbań
wychowawczych,  dysleksji,  dyspraksji  lub  zaburzeń,  które
uniemożliwiają im pełne zaangażowanie się w naukę. Jeszcze
inne zaś potrzebują jedynie trochę więcej czasu i zachęt, by
nabrać  pewności  siebie.  Zdarza  się,  że  ze  względu  na  tak
wiele różnorodnych sytuacji pedagodzy nie są pewni,  jakie
podejście powinni wybrać, by pomóc swoim wychowankom.
Niniejszy poradnik stanowi wygodny zbiór prostych wskazó-
wek,  jak  rozpoznać  trudności  uczniów,  oraz  praktycznych
pomysłów,  jak  ułatwić  proces  nauczania.  Książka  zawiera
wiele gotowych do wykorzystania ćwiczeń.



150  zabaw  ruchowych  :  rozwijanie  sprawności  ruchowej
i  praksyjnej  niezbędnych  w  procesie  nabywania  nowych
umiejętności  /  Donatella  Colina.  -  Gdańsk  :  Harmonia
Universalis, 2019. 
w 62528 

opis wydawcy:
Propozycje 150 zabaw ruchowych narodziły się z konieczno-
ści zapewnienia narzędzi potrzebnych do rozwijania spraw-
ności  motorycznej i  praksyjnej dzieci  w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym, a także dzieci starszych ze stwier-
dzonymi deficytami rozwojowymi. Zgodnie z wynikami naj-
nowszych badań w tej  dziedzinie proponujemy 150 zabaw,
których celem jest poprawa:  percepcji i kontroli ciała, rów-
nowagi i motoryki dużej,  koordynacji ręka–oko i motoryki
małej,  sprawności  grafomotorycznej,  sprawności  praksyjnej
niezbędnej do czynności samoobsługowych i do nauki pisa-
nia.  Opis każdej zabawy zawiera wskazówki dotyczące wie-
ku dziecka, celu aktywności, formy pracy, potrzebnych mate-
riałów, czasu trwania, przebiegu oraz możliwych modyfikacji
i wariantów. 

777  pomysłów  na  zabawy  z  książką  /  Małgorzata
Swędrowska.  -  Warszawa  :  Wydawnictwo  Mamania,
copyright 2021. 
w 62529 

opis wydawcy: 
Co  zrobić,  aby  dziecko  pokochało  czytanie?  Czytać  mu?
Okazuje się, że nie tylko! Małgorzata Swędrowska, populary-
zatorka literatury dziecięcej  i  twórczyni  koncepcji  czytania
wrażeniowego  pokazuje,  jak  chłonąć  książki  wszystkimi
zmysłami.  Od tego, jak będą wyglądały pierwsze doświad-
czenia z książką, zależy to, czy dziecko w przyszłości spojrzy
przychylnym okiem na biblioteczne półki. Pokażmy mu więc,
jak można się bawić książką!
Nieoceniona pomoc zarówno dla rodziców dbających o dobre
doświadczenia  dziecka  z  książkami,  jak  i  dla  nauczycieli
przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Mnóstwo pomysłów na
zabawy, również ruchowe, w których główną rolę odgrywa
książka – od pierwszej do ostatniej strony. Ilustracje, treść,
forma – wszystkim można się bawić! 



Arteterapia. Cz. 4, Arteterapia indywidualna / pod redakcją
naukową  Bartosza  Łozy  i  Aleksandry  Chmielnickiej  -
Plaskoty. - Warszawa : Difin, 2020. 
w 58933/4 

opis wydawcy: 
Książka poświęcona jest arteterapii indywidualnej z uwzględ-
nieniem  jej  praktycznych  podstaw,  procesu  twórczego,
zakładanych  efektów  oraz  dokumentacji.  W  publikacji
Czytelnik  znajdzie:  podstawy  pracy  z  klientem/dzieckiem,
studium przypadku, wybrane podejścia do procesu twórcze-
go,  funkcje  i  cel  arteterapii,  czynniki  leczące  w  terapii
indywidualnej,  harmonogram  sesji  terapeutycznych
z uwzględnieniem tematu i celu sesji,  zakładanych efektów
pracy  terapeutycznej,  podstawowe  formy  dokumentacji
terapeutycznej, sesje indywidualne z wykorzystaniem technik
sztuk  wizualnych,  terapii  dźwiękiem,  technik  dramowych
i hipnozy.  

Biomedyczne  podstawy  rozwoju  dziecka  :  dla  studentów
pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania
przedszkolnego  /  Marta  Wiśniewska,  Magdalena
Plandowska, Anna Mikler - Chwastek. - Warszawa : Difin,
2021. 
w 62531 

opis wydawcy:
Podręcznik został napisany z myślą o studentach i nauczycie-
lach, którzy powinni posiadać podstawową wiedzę dotyczącą
biologicznego rozwoju człowieka oraz jego funkcjonowania
w społeczeństwie.  Przedstawiony podręcznik skupia uwagę
na wiedzy o rozwoju dziecka w wieku 0-6 lat (albo inaczej od
urodzenia do ukończenia 6. roku życia), bazując na najnow-
szych  odkryciach  naukowych  dotyczących  biomedycznych
podstaw rozwoju.  Wiedza  ta  jest  niezbędna  do  organizacji
procesu  wspomagania  rozwoju,  wychowania,  edukacji
i terapii najmłodszych. 



Chorzy  ze  stresu  :  problemy  psychosomatyczne  /  Ewa
Kempisty - Jeznach. - Warszawa : Prószyński Media, 2021. 
w 62532 

opis wydawcy:
Autorka pokazuje, jak reaguje ciało człowieka na działania
otaczającego  nas  świata.  Stres  w  życiu  zawodowym,  jak
i  prywatnym,  zanieczyszczenie  środowiska  naturalnego,
zaczynając  od  powietrza  i  wody pitnej,  a  skończywszy  na
spożywanym  jedzeniu,  zmieniły  nasze  zdrowie.  Autorka
opisuje  na  przykładach  swoich  pacjentów codzienną  pracę
współczesnego lekarza skonfrontowanego z nowym rodzajem
chorób,  zwanych  psychosomatycznymi.  Do  tej  pory
chorobami  cywilizacyjnymi  nazywaliśmy  nadciśnienie,
otyłość  i  cukrzycę.  Teraz  dołączyły  do  nich  nowe,  które
autorka nazywa: "chorobami wyzwań". Z chorobami cywili-
zacyjnymi mają jednak wspólny mianownik: są związane ze
zmianą stylu życia. Jest to pierwsza książka na polskim rynku
sięgająca  po  całkiem  nowy  i  niezwykle  aktualny  temat
w medycynie, jakim są choroby psychosomatyczne. 

Co   powinieneś   wiedzieć   o   swoim   dziecku  /  Maria
Montessori.  - Warszawa : PWN ; Amsterdam : we współ-
pracy z Association Montessori Internationale ; [Poznań] :
we współpracy z Fundacją Villa Montessori, 2020. 
w 62533 

opis wydawcy:
 Minęło  już 100 lat  od momentu,  kiedy Maria  Montessori
sprzeciwiła się traktowaniu dziecka jako miniatury dorosłego
i  kiedy  upomniała  się  o  należyte  docenienie  znaczenia
dzieciństwa dla rozwoju człowieka i społeczeństwa. System
edukacyjny  Marii  Montessori  wniósł  nową  jakość  do
pedagogiki, a „odkrycie dziecka”, jakiego dokonała autorka,
było  poprzedzone  latami  naukowych  badań  i  obserwacji.
W  tej  książce  Maria  Montessori  przybliża  Czytelnikom
rozwój  dziecka  w pierwszych latach  jego życia.  Podkreśla
naturalność  procesu  rozwoju  oraz  fakt,  że  siły,  które  go
napędzają, są wewnętrzne i występują, gdy dorosły stworzy
dziecku odpowiednie do rozwoju warunki.



Czytanko  -  miganka  dla  dzieci  niemówiących.  Część  1  /
Ewa Barszczowska.  -  Gdańsk  :  Wydawnictwo  Harmonia,
2020. 
cz 62534
 
opis wydawcy:
Czytanko-miganka dla dzieci niemówiących to zbiór ponad
stu pięćdziesięciu kart pracy ułatwiający dzieciom niemówią-
cym,  a  także  dzieciom  z  trudnościami  w  komunikowaniu
naukę czytania z wykorzystaniem znaków Polskiego Języka
Migowego  oraz  elementów  czytania  globalnego.  W  skład
zestawu  wchodzi  również  gra  memory  do  samodzielnego
wycięcia. 

Diagnoza  i  terapia  logopedyczna  małego  dziecka
z  zaburzeniem  ze  spektrum  autyzmu  (ASD)  /  redakcja
naukowa: Joanna Kwasiborska - Dudek, Danuta Emiluta -
Rozya.  -  Gdańsk :  Harmonia  Universalis  ;  [Warszawa] :
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020. 
w 62535 

opis wydawcy:
Książka  jest  wynikiem  współpracy  różnych  specjalistów:
głównie  logopedów,  ale  także  psychologów,  pedagogów
specjalnych  i  lekarzy.  W  publikacji  opisano  dostępne  na
polskim  rynku  narzędzia,  które  można  wykorzystywać
podczas diagnozowania logopedycznego. Recenzowana praca
w sposób kompleksowy porusza problematykę diagnozowa-
nia trudności w obszarze komunikacji oraz wspierania rozwo-
ju  w  tym  zakresie  u  małych  dzieci  z  zaburzeniami  ze
spektrum autyzmu. Na polskim rynku wydawniczym proble-
matyka  ta  jest  wciąż  reprezentowana  w  niewielkim,
niewystarczającym  stopniu.  […]  Z  książki  będą  mogli
skorzystać  przede  wszystkim  logopedzi,  ale  także  wielu
innych profesjonalistów pracujących z dziećmi z ASD. 

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Pisuli 



Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz. 2 / Małgorzata
Wójtowicz-Szefler. - Warszawa : Difin, 2020. 
w 61812/2 

opis wydawcy:
Książka  stanowi  pomoc  w  doborze  trafnych  narzędzi  do
diagnozowania  rozwoju  i  może  być  wykorzystana  przez
różnych specjalistów pracujących z dzieckiem od urodzenia
do 5.  roku życia.  Opisane w tej  publikacji  metody zostały
przedstawione  z  perspektywy  doświadczonego  praktyka,
czyli  osoby,  która  posługuje  lub  posługiwała  się  nimi
w  ramach  prowadzonych  badań  normalizacyjnych  lub
walidacyjnych,  udziału  w  projektach  badawczych,  a  także
w  ramach  działalności  diagnostycznej  i  terapeutycznej
prowadzonej w różnych ośrodkach pomocy dziecku i rodzi-
nie. Oznacza to, że większość z tych metod autorka poznała
szczegółowo  podczas  specjalistycznych  szkoleń  i  zdobyła
wymagane  uprawnienia  diagnostyczne  (jeśli  do  stosowania
danej  metody  były  takowe  wymagane)  lub  też  zdobywała
doświadczenie w posługiwaniu się nimi pod opieką innych
specjalistów wyszkolonych w stosowaniu określonej metody. 

Emocje, komunikacja, akceptacja : program profilaktyczno
-  terapeutyczny  dla  dzieci  w  wieku  przedszkolnym
i szkolnym : plecak szczęśliwego ucznia / Agnieszka Lasota,
Dominika Jońca.  - Warszawa : Difin, 2021. 
w 62537
 
opis wydawcy:
Publikacja  zawiera 45 gotowych,  inspirujących scenariuszy
zajęć  do  pracy  profilaktyczno  -  terapeutycznej,  podczas
której  dzieci  w  średnim  i  późnym  dzieciństwie  mogą
rozwijać  kompetencje  emocjonalne  i  społeczne.  Udział
w kolejnych, zaprojektowanych blokach tematycznych zajęć
pozwala wyposażać małego ucznia w potrzebne i przydatne
umiejętności  interpersonalne.  Kształtowanie  umiejętności
społecznych i emocjonalnych odbywa się przy jednoczesnym
odkrywaniu  siebie,  swoich  możliwości  i  ograniczeń  jako
punktu wyjścia do poznania innych. Atrakcyjna forma zajęć
grupowych,  cykliczne  spotkania,  gotowe  materiały
dydaktyczne, aktywne i twórcze techniki sytuują tę metodę
pracy  profilaktyczno  -  terapeutycznej  jako  niezwykle
korzystną  formę pomocy dziecku i wspierania jego rozwoju. 



Jąkanie w wieku szkolnym : terapia metodą Tarkowskiego /
Zbigniew  Tarkowski,  Agnieszka  Okrasińska.  -  Gdańsk  :
Harmonia Universalis ; Elbląg : PWSZ w Elblągu, 2020. 
w 62538 

opis wydawcy:
Tematem niniejszej książki jest  jąkanie – widziane inaczej,
w ujęciu systemowym. Jest to spojrzenie oparte na wynikach
badań,  w  tym  własnych,  oraz  wieloletnim  doświadczeniu
w prowadzeniu terapii skoncentrowanej na problemie osoby
jąkającej się. Skupiono się na przyczynach jąkania oraz uka-
zano  je  w  kontekście  innych  zaburzeń.  Omówiono  wyniki
eksperymentów  zmierzających  do  zmiany  postaw  wobec
osób jąkających się i ich terapii. W książce podano różne me-
tody rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży jąkającej
się oraz ich otoczenia szkolnego i rodzinnego. Przedstawiono
warunki i determinanty prowadzenia efektywnej terapii, opar-
tej na połączeniu treningu płynnego mówienia, psychoterapii
i socjoterapii. 

 Z recenzji prof. dra hab. Jacka J. Błeszyńskiego 

Jestem leworęczny... i co mi zrobisz? / Michel Piquemal &
[ilustracje] Jacques Azam. - Warszawa : Nasza Księgarnia,
2020. 
w 62539
 
opis wydawcy:
Każde  leworęczne  dziecko  powinno  wiedzieć,  że  żyje
w  świecie  wymyślonym  dla  praworęcznych,  do  którego
trzeba  się  przystosować.  Dzięki  tej  książce  zrozumie,  na
czym  polega  leworęczność,  jak  działa  „organizacja”  jego
mózgu  i  jak  sobie  poradzić  z  codziennymi  problemami.
Dobrze mieć świadomość, że różnica istnieje, ale chodzi o to,
by  żyć  z  nią  spokojnie.  Ta  książka  pomoże  leworęcznym
dzieciom odnaleźć się w praworęcznym świecie.



Kryminalistyka czyli o współczesnych metodach dowodzenia
przestępstw  /  Ewa  Gruza,  Mieczysław  Goc,  Jarosław
Moszczyński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 
w 62540 

opis wydawcy:
Publikacja kompleksowo omawia współczesne zastosowanie
oraz możliwości taktyki i techniki kryminalistycznej, a także
kierunki  ich  rozwoju.  Jest  napisana  jasnym,  komunikatyw-
nym  językiem,  zaś  przedstawiane  rozważania  teoretyczne
poparto  przykładami  z  praktyki,  wzbogaconymi  o  liczne
schematy i barwne ilustracje. Autorzy – uznani przedstawi-
ciele  nauki  kryminalistyki,  będący  jednocześnie  biegłymi
i ekspertami w swoich dziedzinach – uwzględniają najnowsze
osiągnięcia  naukowe,  w  tym  nowe  metody  badań  śladów
wdrożone  do  praktyki  kryminalistycznej  i  nowe  kierunki
wykorzystania  kryminalistyki.  Opracowanie  szczegółowo
przedstawia m.in.: metody przesłuchania oraz kryteria oceny
wiarygodności  zeznań  i  wyjaśnień,  aktualne  możliwości
badań  kryminalistycznych  śladów  i  dowodów rzeczowych,
postępowanie  na  miejscu  przestępstwa,  oględziny  oraz
metody ujawniania i zabezpieczania śladów. 

Kryminologia  /  redakcja  naukowa  Paweł  Łabuz,  Irena
Malinowska, Mariusz Michalski. - Warszawa : Difin, 2020. 
w 62541 

opis wydawcy:
Publikacja uwzględnia zakres wiedzy w ramach programów
dydaktycznych wydziałów prawa, administracji i nauk o bez-
pieczeństwie. Autorami poszczególnych tekstów są doświad-
czeni  praktycy  i  naukowcy  z  danej  dziedziny  naukowej.
Struktura książki różni się nieco od powszechnie przyjętych
układów w innych publikacjach. Obszernie bowiem uwzględ-
niono statystykę kryminalną w Polsce, przestępstwa z niena-
wiści, podkultury przestępcze, profil sprawców i ofiar prze-
stępstw  rozbójniczych,  przestępczość  nieletnich,  zabójstwa
w  afekcie,  handel  ludźmi,  formy  zachowań,  przestępstwa
godzące w interesy ekonomiczne spółek Skarbu Państwa oraz
przeciwdziałanie im i ich zwalczanie, terroryzm, cyberprze-
stępczość, przestępstwa cudzoziemców, a także zagadnienia
związane z ochroną osób i mienia, prewencję kryminalną czy
też czynności operacyjno-rozpoznawcze w nauce kryminolo-
gii i feminizację przestępczości. 



Lęk  u  dzieci  :  poradnik  z  ćwiczeniami  /  Ronald  M.
Rapee  i  in.  -  Kraków  :  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2017. 
w 62542 

opis wydawcy:
Lęk  jest  jedną  z  podstawowych  i  najbardziej  potrzebnych
emocji. Czasem jednak typowe dziecięce obawy przeradzają
się w ataki paniki, lęk społeczny albo zaburzenia obsesyjno-
kompulsyjne, odbierając dziecku codzienną radość. I chociaż
rodzice starają się pomóc, często nie wiedzą, jak to zrobić.
Książka jest adaptacją profesjonalnych programów terapeu-
tycznych  o  potwierdzonej  skuteczności,  które  opracowano
w  taki  sposób,  aby  rodzice  mogli  samodzielnie  nauczyć
swoje  dzieci  konkretnych  metod  radzenia  sobie  z  lękiem.
Autorzy pokazują, jak powinno się reagować na ataki paniki
u dziecka, oswajać je z trudnymi sytuacjami, rozwijać kom-
petencje  społeczne  czy  pomagać w rozpoznawaniu  nieuza-
sadnionych  obaw.  Tytuł  ten  łączy  w  sobie  wiadomości
teoretyczne – opatrzone przykładami i poradami dla rodziców
– z  praktycznymi  ćwiczeniami  do  wspólnego  wykonania.  

Lęk u dzieci ze spektrum autyzmu : praktyczne porady dla
rodziców /  Christopher Lynch.  -  Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2021. 
w 62543 
 
opis wydawcy:
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. Negatywnie wpływa też na umie-
jętności  społeczne  dziecka,  jego  zdolności  zapamiętywania
i koncentrację. Autor w przystępny sposób tłumaczy, jak roz-
poznać, czy dziecko odczuwa lęk, oraz wyjaśnia, jakie sytu-
acje  powodują  jego  nasilenie.  Szczegółowo  omawia  pięć
głównych  czynników  będących  źródłem  lęku.  Praktyczne
zalecenia,  które  proponuje  w  każdym rozdziale,  pomagają
dziecku uspokoić ciało i umysł oraz uczą umiejętności radze-
nia sobie w trudnych sytuacjach.  Poradnik Lęk u dzieci ze
spektrum autyzmu stanowi wsparcie dla rodziców, nauczycie-
li i terapeutów w pracy nad opanowaniem lęku. Jest również
pomocny  w  łagodzeniu  jego  skutków  i  odblokowywaniu
potencjału drzemiącego w młodym człowieku.



Mindfulness dla dzieci : pomóż swojemu dziecku osiągnąć
spokój  i  zadowolenie  od  śniadania  do  dobranocki  /
Uz Afzal.  - Łódź : Studio Koloru, 2020. 
w 62544 

opis wydawcy:
Ten  inspirujący  i  aktualny  przewodnik  oferuje  praktyczne
ćwiczenia, które dzieci w wieku 4-11 lat mogą wykonywać
wraz  z  rodzicami.  Zaczynając  od  wyjaśnienia,  co  to  jest
mindfulness i jak ją praktykować, książka jest skonstruowana
tak, by pomóc zajętym rodzicom wspierać dzieci przez cały
dzień, od pobudki – przez posiłki, kryzysy, naukę, wyzwania
związane z czasem spędzanym przed ekranem i komunikacją
– do dobranocki. Te proste zadania nauczą dzieci w pozytyw-
ny sposób radzić sobie z emocjami,  zwiększą ich pewność
siebie i koncentrację, jak również pomogą im w przechodze-
niu z klasy do klasy. Oczywiście, nasze ćwiczenia są równie
korzystne  dla  dorosłych,  ponieważ  pomagają  złagodzić
codzienny stres związany z byciem rodzicem. 

Moje dziecko się boi : jak mogę mu pomóc? / Magdalena
Lange-Rachwał. - Warszawa : Difin, 2019. 
w 62545 

opis wydawcy:
Podręczny  zbiór  konkretnych  narzędzi:  ćwiczeń,  zabaw
i przykładów. Poradnik, który trzymasz w ręce, skierowany
jest  do rodziców, opiekunów, wychowawców i pedagogów.
Jest sumą doświadczeń autorki, pochodzących z pracy tera-
peutycznej z dziećmi cierpiącymi na zaburzenia lękowe oraz
z ich opiekunami.  Dzięki  tej  książce:  zrozumiesz,  skąd się
bierze lęk, dowiesz się, do czego lęk jest nam potrzebny i czy
każdy lęk trzeba pokonać,  nauczysz się, jak wesprzeć dziec-
ko, które się boi,  jak rozmawiać z nim o lęku – co mówić,
a  czego  nie  mówić,  jakie  są  typowe  lęki  w  określonym
wieku, będziesz też wiedzieć, kiedy należy poszukać specjali-
stycznej pomocy. 



Nauczanie  podstaw  teorii  umysłu  :  program  nauczania
z  materiałami  dodatkowymi  dla  dzieci  z  zaburzeniem  ze
spektrum autyzmu i pokrewnymi zaburzeniami społecznymi
w wieku od około 5 do 9 lat / Kristina Ordetx.  - Gdańsk :
Harmonia Universalis, 2020. 
w 62546 
 
opis wydawcy:
Teoria umysłu to jedno z najważniejszych zagadnień w życiu
osób  z  zaburzeniami  ze  spektrum  autyzmu.  W  niniejszej
książce  przedstawiono  skuteczny,  łatwy  do  wprowadzenia
program nauczania, dzięki któremu dzieci z wysoko funkcjo-
nującym autyzmem, zespołem Aspergera i pokrewnymi trud-
nościami społecznymi mogą rozwinąć rzetelne podstawy teo-
rii  umysłu,  czyli  zdolności  wyciągania wniosków na temat
stanów umysłu innych osób i przewidywania na tej podstawie
ich zachowania. Program wykorzystuje podejście multisenso-
ryczne i jest przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku 5–9
lat. 

Nauczycielska  diagnoza  pedagogiczna  w  przedszkolu
i w szkole / Małgorzata Chojak. - Warszawa : Difin, 2021. 
w 62547 

opis wydawcy:
W ciągu ostatnich lat znacząco zmieniło i nadal zmienia swo-
je oblicze diagnozowanie nauczycielskie. Dziś pedagodzy są
nie tylko zobowiązani do prowadzenia diagnozy, ale również
mają  coraz  szerszy  dostęp  do  standaryzowanych  narzędzi.
Prezentowana książka stanowi „mini ściągawkę” dla nauczy-
cieli,  pedagogów, studentów i wszystkich zainteresowanych
problematyką  diagnostyki  w  placówkach  oświatowych.  Jej
treść  opiera  się  na  podejściu  określanym,  jako  „diagnoza
oparta na faktach”. Zakłada ono, że nauczyciel szukając roz-
wiązań metodycznych czy wychowawczych, powinien korzy-
stać ze standaryzowanych narzędzi  diagnostycznych,  wyni-
ków rzetelnych badań i ekspertyz naukowych oraz własnego
doświadczenia, jako specjalisty w dziedzinie edukacji. Publi-
kacja zawiera nie tylko treści pedagogiczno-psychologiczne,
ale również prawne, organizacyjne i praktyczne, wskazujące
czytelnikowi z jakich testów, w jakim celu i z jakimi kwalifi-
kacjami może korzystać pedagog. 



Nowe  cyfrowe  dzieciństwo  :  jak  wychowywać  dzieci,  by
radziły sobie w usieciowionym świecie / Jordan Shapiro. -
Warszawa : Wydawnictwa Mamania, 2020. 
w 62548 
 
opis wydawcy:
Prowokujące spojrzenie na nowy zdigitalizowany krajobraz
dzieciństwa  ze  wskazówkami,  jak  się  w  nim  poruszać.
Opierając się na przełomowych badaniach w dziedzinie eko-
nomii,  psychologii,  filozofii  oraz  edukacji,  Jordan  Shapiro
pokazuje,  jak  technologia  prowadzi  ludzkość  w  kierunku
świetlanej przyszłości, w której nasze dzieci będą mogły two-
rzyć nowe, lepsze modele globalnego zaangażowania obywa-
telskiego, łączności i społeczności. Shapiro oferuje konkret-
ne, praktyczne rady, jak efektywnie wychowywać i edukować
dzieci w zglobalizowanym nowym świecie oraz zapewnia na-
rzędzia i techniki wykorzystywania technologii do komuni-
kowania się z dziećmi i pomagania im w nauce i rozwoju.
Autor prezentuje dający nadzieję kontrapunkt dla bojaźliwe-
go załamywania rąk, które charakteryzuje współczesną narra-
cję  dotyczącą  dzieci  i  technologii  i  przedstawia  aktualny,
inspirujący i pozytywny obraz dzisiejszych dzieci.

Nowe uzależnienia młodego pokolenia : od przyjemności do
przymusu / Robert Modrzyński. - Warszawa : Difin, 2021. 
w 62549 

opis wydawcy:
Szybciej, więcej, lepiej… Współczesna młodzież często okre-
ślana jest „pokoleniem instant” bądź „cyfrowych tubylców”.
Świetnie poruszają się w mediach społecznościowych i  nie
wyobrażają sobie bez nich życia. Przyzwyczajeni do natych-
miastowej gratyfikacji wypracowali nowe sposoby spędzania
wolnego  czasu  i  odreagowania  stresu.  Książka  porządkuje
wiedzę na temat nałogowych zachowań coraz częściej poja-
wiających się u młodych ludzi.  Wśród poruszanych zagad-
nień znalazły się m.in.: medykalizacja społeczeństwa, szcze-
gólnie  jego  zapotrzebowanie  na  magiczną  pigułkę,  która
usprawni  pracę  umysłu  czy  zapewni  stan  odurzenia,  temat
neurostymulantów i leków bez recepty – jako że wiele mło-
dych  osób  traktuje  zażywanie  tych  substancji  jako  jedną
z metod wspomagających pamięć i ułatwiających skupienie
w  pracy,  pliki  dźwiękowe  reklamowane  jako  e-narkotyki,
które mają wpływać na nastrój słuchacza czy instagramowal-
ne e-papierosy jako przepis na bycie modnym.



Oblicza  edukacji  przedszkolnej  i  szkolnej  /  redakcja
naukowa Jolanta Andrzejewska, Barbara Bielicz-Kuźnia. -
Lublin  :  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Marii  Curie  -
Skłodowskiej, 2020. 
w 62550 

opis wydawcy:
Siłą tej publikacji jest bogactwo i różnorodność treści oraz jej
znaczny  potencjał  naukowo-poznawczy.  Bez  wątpienia
pogłębiona  refleksja  teoretyczna,  interesujące  interpretacje
i oryginalne badania pozwoliły na wielostronne przedstawie-
nie tytułowej edukacji przedszkolnej i szkolnej. Szczególną
wartość  monografii  wieloautorskiej  nadała  nie  tylko  żywa
wymiana myśli, ale też wymiana doświadczeń Autorów.  […]
Dzieło  to  ma  ważkie  walory  poznawcze  oraz  dydaktyczne
i takim celom może z powodzeniem służyć. Praca z pewno-
ścią  zainteresuje  więc  nie  tylko  pracowników  nauki,  ale
również studentów pedagogiki,  nauczycieli  praktyków oraz
rodziców.

Z recenzji dr hab. Agaty Popławskiej, prof. UP 

Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie
potencjału dziecka / redakcja naukowa Lidia Kataryńczuk-
Mania, Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. -
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, copyright 2017. 
w 62551 
 
opis wydawcy:
(...) Potencjał dziecka, jego szerokie możliwości nakładają na
organizatorów  edukacji,  badaczy,  nauczycieli  i  rodziców
liczne  zadania  i  wyzwalają  ich  odpowiedzialność  za  jego
rozwój. Edukacja przedszkolna ma stać się dla dziecka tram-
poliną wzrostu, wsparciem rozwoju, płaszczyzną odkrywania
i  uczenia się,  a nie  tylko ciągiem przypadkowo dobranych
czynności  dydaktyczno-wychowawczych,  replikowanych
z gotowych rozwiązań,  scenariuszy.  Czy jesteśmy w stanie
temu zadaniu sprostać i dokonać potrzebnych zmian? Mamy
świadomość koniecznych modyfikacji i otwarcia się na nowe
rozwiązania.  Mamy  też  szacunek  do  tego,  co  cennego
i ważnego w tym zakresie zrobiono i napisano dotąd i tu tak-
że poszukujemy inspiracji lokując je w nowych, aktualnych
kontekstach naszego działania, funkcjonowania, badania (...).

Ze wstępu 



Psychopatologia  wieku  dziecięcego  /  Daniel  Marcelli  ;
współpraca David  Cohen ;  redakcja  wydania  I  polskiego
Hanna  Jaklewicz.  -  Wrocław  :  Edra  Urban  &  Partner,
copyright 2020. 
cz 62552 

opis wydawcy:
Książka  jest  opracowaniem  całościowym,  ukazującym
perspektywę historyczną omawianych zagadnień w odniesie-
niu do etiopatogenezy i jej podstaw teoretycznych. Autorzy,
z  perspektywy  wielu  zróżnicowanych  opcji  teoretycznych,
od biologicznych do psychoanalitycznych i środowiskowych,
dokonują  analizy  obszarów  normy  i  patologii,  podkreślają
wagę  aspektu  rozwojowego  dla  zrozumienia  powstawania
zjawisk psychopatologicznych i ewolucji zaburzeń psychicz-
nych u dzieci. Wiele uwagi poświęcają znaczeniu czynników
środowiskowych  (rodzina,  szkoła)  w  etiopatogenezie  tych
zaburzeń.  W publikacji  m.in.:  omówienie  wielu  koncepcji
teoretycznych,  charakterystyka  i  etiopatogeneza  najczęst-
szych  zaburzeń  psychicznych  u  dzieci,  norma  i  patologia
w ich zachowaniu.

Psychoterapia analityczna :  procesy i  zjawiska grupowe /
red.  nauk.  Jerzy  Pawlik.  -  Warszawa  :  Wydawnictwo
Psychologii i Kultury Eneteia, 2008. 
w 62553 

opis wydawcy:
Książka Jerzego Pawlika i jego współpracowników to praca
z kilku powodów wyjątkowa. Jest dziełem autorów polskich,
którzy w sposób twórczy łączą myśl  i  dokonania twórców
zagranicznych  z  własnymi  refleksjami  i  przemyśleniami.
Autorzy to osoby na co dzień będące terapeutami renomowa-
nego ośrodka "Rasztów".  Prezentując perspektywę psycho-
analityczną, autorzy zadają kłam tym spośród krytyków tego
podejścia,  którzy  twierdzą,  że  jest  to  szkoła  dogmatyczna
i skostniała. ograniczająca się do egzegezy prac jej założycie-
la. W wypadku tej publikacji, zasługującej na miano podręcz-
nika, śmiało można mówić o szerokim spektrum potencjal-
nych  czytelników:  doświadczony  terapeuta  ma  możliwość
pogłębienia i uporządkowania swojej wiedzy, a początkujący
znajdzie tu wyjaśnienie skomplikowanych nieraz zagadnień
opisanych  przystępnym  językiem,  natomiast  nauczyciel
psychoterapii  znajdzie  tu  użyteczna  "ściągę"  w  zakresie
kluczowych tematów psychoanalitycznych. 



Rachunkowość zarządcza : od teorii do praktyki / Grzegorz
Lew,  Ewa  Wanda  Maruszewska,  Piotr  Szczypa.  -
Warszawa : CeDeWu, 2019. 
w 62554 

opis wydawcy:
Jest   to  opracowanie  dla  każdego,  kto  chce  w  przystępny
sposób  poznać  nie  tylko  teorię,  ale  i  praktyczną  stronę
rachunkowości zarządczej. Wśród zaprezentowanych zagad-
nień  można  wymienić:  umiejscowienie  rachunkowości
zarządczej  w  systemie  rachunkowości  jednostki,  ustalenie
zadań  rachunkowości  zarządczej  w  różnych  jednostkach,
rozróżnianie  i  klasyfikowanie  przychodów,  odróżnianie
kosztów od wydatków i nakładów, przychodów od wpływów,
identyfikowanie, klasyfikowanie i ustalanie kosztów, dobiera-
nie obiektów kosztów do potrzeb decyzyjnych, prezentowa-
nie  informacji  o  kosztach,  rozliczenie  kosztów  wydziało-
wych, działalności pomocniczej,  nieprodukcyjnych kosztów
pośrednich, dostosowanie rozwiązań rachunkowości zarząd-
czej do współczesnych wyzwań i wiele innych. 

Rodzina  w  sytuacji  trudnej  :  zdążyć  z  pomocą.  Cz.  1  /
redakcja naukowa Beata Szurowska.  - Warszawa : Difin,
2019. 
w 62514/1 

opis wydawcy:
Książka przedstawia problemy, które często pojawiają się we
współczesnych  rodzinach.  Oprócz  podstaw  teoretycznych
dotyczących  omawianego  zagadnienia,  publikacja  zawiera
rady,  wskazówki  metodyczne,  przykłady  zabaw,  utworów,
które można wykorzystać w codziennych działaniach organi-
zowanych  przez  nauczycieli  w  przedszkolu  i  szkole  oraz
przez  rodziców w domu.  W książce  przedstawione zostały
najczęściej spotykane problemy i sytuacje trudne, z którymi
mogą się spotkać rodzice zarówno w domu, jak i w przed-
szkolu  czy  szkole,  m.in.:  pojawienie  się  rodzeństwa,
separacja  i  rozwód,  dziecko  zdolne,  choroba  przewlekła,
śmierć  i  żałoba  w rodzinie,  zagrożenia  i  pierwsza  pomoc,
bieda i ubóstwo.



Self-regulation :  szkolne  wyzwania  :  opowieści  dla dzieci
o  tym,  jak  działać,  gdy  emocje  biorą  górę  /  Agnieszka
Stążka-Gawrysiak.  - Kraków : Znak Emotikon, 2020. 
w 62556 

opis wydawcy:
Szkolne  wyzwania  wymagają  wsparcia.  Naucz  swoje
dziecko, jak sobie radzić, gdy emocje biorą górę, a wszystko
wokół się zmienia. Poznaj historie, które mogą się przytrafić
każdemu dziecku w wieku wczesnoszkolnym, jego rodzeń-
stwu i opiekunom. Opowiadają o powszechnych trudnościach
takich  jak:  organizacja  zdalnej  nauki  w  czasie  pandemii,
odreagowywanie  emocji  po  powrocie  ze  szkoły,  niska
samoocena  i  niechęć  do  odrabiania  prac  domowych,
dokuczanie  ze  strony  rówieśników,  silne  emocje  i  zmiana
zachowania związana z graniem w gry komputerowe. Ramki
dla  dorosłych  opiekunów  pozwalają  zrozumieć  trudności
dziecka  i  wesprzeć  je  tak,  aby  radziło  sobie  coraz  lepiej
i rozwijało zdolność do samoregulacji (ang. self-regulation),
czyli przywracania równowagi w obliczu stresorów. 

Szkoła  Waldorfska  :  wprowadzenie  /  Christof  Wiechert.  -
[Kraków] : Wydawnictwo Nearche, [2020]. 
w 62558 

opis wydawcy:
Są  to  przemyślenia  dotyczące  podstaw,  których  potrzebuje
dzisiejsza pedagogika również waldorfska na całym świecie.
Na  tym  tle,  wydawnictwo  uznało  jako  niezbędne  poprosić
Christofa Wiecherta o napisanie wprowadzenia do pedagogiki
waldorfskiej, aby umożliwić świeże spojrzenie nauczycielom,
rodzicom, zainteresowanym, krytykom i przyjaciołom. 



Szkoła  w  sytuacji  trudnej  :  zdążyć  z  pomocą  /  redakcja
naukowa Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2020. 
w 62557 
 
opis wydawcy:
W prezentowanej publikacji przedstawione zostały zagroże-
nia współczesnego świata, sytuacje trudne, problemy wycho-
wawcze w perspektywie szkoły oraz wskazówki,  jak sobie
z  nimi  radzić  i  jak  pomóc  dzieciom.  Książka  przedstawia
problemy  związane  z  rozwojem  i  wychowaniem  zarówno
małych,  jak  i  starszych  uczniów  oraz  sytuacje  trudne,
z którymi może spotkać się nauczyciel w szkole, tj.: wagary,
niepowodzenia  szkolne,  niechęć  do  nauki,  rozstanie  rodzi-
ców, trudności w uczeniu się czytania i pisania,  przyczyny
niepowodzeń w nauce matematyki,  szkoła wobec objawów
niedostosowania  społecznego,  zagrożenia  cyberprzestrzeni,
szkoła a rozwój ucznia zdolnego, uczeń z niepełnosprawno-
ścią.  Wskazówki,  pomoce dydaktyczne pomogą nauczycie-
lom zrozumieć  problem,  będą  podpowiedzią  przed  spotka-
niem z rodzicami. Nauczyciele i rodzice otrzymają również
konkretne rozwiązania metodyczne i wychowawcze. 

Trening  umiejętności  społecznych  dzieci  i  młodzieży  :
przewodnik  dla  terapeutów  /  Joanna  Węglarz,  Dorota
Bentkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020. 
w 62559 

opis wydawcy:
Książka  jest  adresowana  do  specjalistów  pracujących
z dziećmi w wieku szkolnym i z młodzieżą. Jej  celem jest
przybliżenie  metody  pracy,  jaką  jest  TUS,  oraz  skuteczne
przygotowanie  czytelników  do  prowadzenia  tego  rodzaju
treningów zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Publikacja
stanowi  swojego  rodzaju  drogowskaz,  który  podpowie
specjalistom, jak przygotować się do prowadzenia zajęć, na
co zwrócić  uwagę i  na  czym się  skupić  oraz  jak  poradzić
sobie  z  sytuacjami  trudnymi.  Książka  składa  się  z  dwóch
części  -  wprowadzenia  teoretycznego  oraz  prawie  100
ćwiczeń praktycznych do wykorzystania podczas treningów. 



Udar  mózgu  u  dzieci  i  młodzieży  /  Ewa  Pilarska,  Ilona
Kopyta, Robert Sabiniewicz, Edyta Szurowska. - Warszawa :
PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021. 
w 62560 

opis wydawcy:
W książce przedstawiono nowoczesną diagnostykę i leczenie
udaru  mózgu  u  noworodków,  dzieci  i  młodzieży.
Ciekawe i staranne opracowanie jest skierowane do lekarzy
specjalistów  -  neurologów,  neurologów  dziecięcych,
pediatrów,  psychiatrów i  osób  specjalizujących  się  w tych
dziedzinach  medycyny.  Ze  względu  na  interdyscyplinarny
charakter książka może zainteresować również neuropsycho-
logów  i  lekarzy  medycyny  rodzinnej,  lekarzy  medycyny
ratunkowej  i  ratowników  oraz  zespoły  medyczne,  które
w ramach dyżurów mogą się spotkać z ostrym udarem dzieci.
U  dzieci  udary  niedokrwienne  mózgu  występują  znacznie
rzadziej niż u ludzi dorosłych, lecz ze względu na poważne
następstwa, jakimi są zaburzenia ruchowe, napady padaczko-
we,  obniżenie  funkcji  intelektualnych  oraz  zaburzenia
neuropsychologiczne,  wymagają  wnikliwej  diagnostyki
i natychmiastowego rozpoczęcia leczenia. 

Zespół  Aspergera  :  zrozumieć,  aby  uzdrowić  /  Agnieszka
Kozdroń. - Wydanie 2.  - Warszawa : Difin, 2020. 
w 62561 

opis wydawcy:
Książka koncentruje się na kilku obszarach istotnych dla tej
problematyki. Obszar pierwszy to zagadnienia merytoryczno-
naukowe  dotyczące  tego,  czym  jest  zaburzenie,  jak  jest
klasyfikowane  oraz  jaka  jest  najnowsza  wiedza  dotycząca
etiologii  zaburzenia.  Obszar  drugi  skierowany  jest  do
pedagogów, terapeutów, nauczycieli i tych wszystkich, którzy
zawodowo zajmują się pracą z dzieckiem z zaburzeniami ze
spektrum  autyzmu.  Trzeci  obszar  natomiast  związany  jest
z rodziną i skierowany jest do rodziców na indywidualny tok
myślenia  i  wspierania  rozwoju  dziecka  przy  jego  pełnej
akceptacji i uruchomieniu przez nich działań stymulujących
u  nich,  a  pośrednio  u  dziecka,  właściwe  zachowania
społeczno-emocjonalne. Spajającym całość są dwa unikatowe
projekty  skierowane  do  wszystkich  odbiorców,  dotyczące
skutecznej  pracy  nad  lękiem i  nad  rozwojem kompetencji
społeczno-emocjonalnych. 



Zły / Leopold Tyrmand. - [Warszawa] : Wydawnictwo MG,
[2021]. 
w 62562 

opis wydawcy:
Książka  –  legenda.  Najpoczytniejszy  kryminał  napisany
w czasach  PRL-u.  A tak  naprawdę  niezwykle  inteligentny
opis Polski Ludowej, przebrany w strój ni to kryminału, ni to
romansu,  ni  to  westernu.  Zaczyna  się  od  tajemniczych
napadów.  Z  tym,  że  wszyscy  atakowani  –  to  bandziory.
Ludowa  milicja  staje  na  głowie,  by  dostać  jedynego
sprawiedliwego, szeryfa bez twarzy, który sprawia, że ludzie
zaczynają się czuć bezpieczni. Podziemny światek Warszawy
rusza na wojnę. Bohater ma tylko jeden znak rozpoznawczy,
niezwykłe, świetliste spojrzenie. A dodatkowo w tle historia
miłosna,  której  osią  jest  Marta  Majewska,  niechcący
wciągnięta w przestępcze życie Warszawy. 

Znaczenie  technik  muzykoterapeutycznych  we  wsparciu
rozwoju  dziecka  z  autyzmem  /  Sara  Knapik-Szweda.  -
Warszawa : Difin, 2020. 
w 62563 

opis wydawcy:
Monografia  dotyczy przede wszystkim dwóch obszarów –
osób ze spektrum autyzmu podczas terapii muzycznej oraz
muzykoterapii.  Książka  zawiera  dość  obszerny  opis
teoretyczny  dotyczący  autyzmu.  Z  kolei  część  badawcza
opisuje  sylwetkę  ośmiorga  wspaniałych  i  wyjątkowych
dzieci. Przedstawia ich relację z muzyką i terapeutą. Bycie
razem  w  doświadczeniach  muzycznych,  wielość  wspólnie
przeżytych  sytuacji  sprawiają,  że  książka  przybiera  formę
wspólnej  muzycznej  podróży,  opartej  na  budowaniu
partnerstwa,  komunikacji  i  rozumienia  siebie  nawzajem.
Książka  adresowana  jest  do  badaczy,  praktyków  –
pedagogów,  psychologów,  terapeutów,  zajmujących  się
osobami  z  zaburzeniami  ze  spektrum  autyzmu,
muzykoterapeutów,  arteterapeutów  oraz  rodziców  czy
opiekunów dzieci z autyzmem.



Żłobek :  opieka i  wychowanie  /  redakcja  Aneta  Jegier.  -
Warszawa : Difin, 2021.
w 62564 
 
opis wydawcy:
Książka  zawiera  scenariusze  zajęć  żłobkowych,  programy
profilaktyczne  i  zalecenia  do  pracy  w  żłobku.  Publikacja
stanowi ważny głos w toczącej się wciąż dyskusji na temat
standardów  opieki  i  wychowania  małego  dziecka.
Zgromadzone  tu  artykuły  mogą  być  źródłem inspiracji  do
podejmowania  innowacyjnych  działań  opiekuńczych
i  wychowawczych w placówkach żłobkowych. Zaprezento-
wane treści są przejawem troski o przyszłość i losy dzieci,
jak  również  ich  bliskich,  którzy  mimo  podjętej  decyzji
o oddaniu swoich pociech do żłobka czują niepokój  o nie.
Mamy nadzieję,  że po tę publikację sięgną rodzice małych
dzieci,  kadra  opiekuńcza  żłobków  oraz  pedagodzy,
psycholodzy i studenci tych kierunków. Warto bowiem mieć
świadomość realiów życia żłobkowego, a także możliwości
i ograniczeń, jakie niesie żłobkowa codzienność. 

w – książka dostępna w wypożyczalni

cz – książka dostępna w czytelni
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