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Polecamy najnowsze książki:

Dzień dobry, moje emocje! : praktyczna pomoc edukacyjna
dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Renata Malek. - Gdańsk
: Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia,
2019.
Bielsko-Biała w 120 612
Czy dzieci potrzebują książek o emocjach? Przecież każdy
okazuje je tak, jak potrafi. Nie trzeba nikogo uczyć śmiać się
lub płakać. Nie ma dobrych i złych emocji. Wszystkie są częścią
nas. A jednak emocje są czasami od nas silniejsze i tracimy
nad nimi kontrolę. Jak to się dzieje, że czujemy się
przeszczęśliwi, a jednak z oczu płyną nam łzy? Jak okazywać
swoją złość, nie sprawiając przykrości innym? Czy strach może
budzić śmiech? Książka ta powstała, by pomóc młodym
czytelnikom nazywać i rozumieć różne emocje, zarówno
własne, jak i innych. Zadanie to ułatwić mają przedstawione na
kolejnych stronach realistyczne fotografie, krótkie teksty oraz
opracowane do nich pytania i proste polecenia. Pracując z tą
publikacją, dziecko odkrywa, że wszystkie jego emocje, nawet
te trudne, są niezwykle ważne. Uczy się, jak można je
przeżywać, nie krzywdząc innych. Być może silne uczucia doznawane w danej sytuacji, do tej pory
nienazwane i przykre, staną się dla dziecka bardziej zrozumiałe i oswojone – takie, z którymi nie
podejmuje się walki, ale które wita się jak bliskich: „Dobrze, że jesteście! Dzień dobry, moje emocje!”.
Opis z okładki

Literatura prze-pisana : od Hamleta do slashu / pod red.
Agnieszki Izdebskiej i Danuty Szajnert. - Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
Bielsko-Biała cz 119 766

Książka dotyczy prze-pisywania, czyli szczególnej postaci
literackiego, i
nie tylko literackiego, recyklingu
czytania/interpretowania/pisania od nowa (ale też
przekształcania w obrazy, widowiska, gry komputerowe
i inne teksty intersemiotyczne funkcjonujące w kulturze
cyfrowej) tego, co już zostało napisane. Autorki
artykułów starają się w mniejszym lub większym stopniu
wyeksponować sprawczą rolę rzeczywistości kulturowej,
w której pre-teksty traktowane jako część innej
przestrzeni historycznej są prze-pisywane. Tym samym
tom stanowi interesującą diagnozę nie tylko szczególnych
relacji intertekstualnych, ale też związków literatury ze
światem.
Opis z okładki

Myślenie matematyczne : twój nowy sposób pojmowania
świata / Keith Devlin ; tłumaczenie Tomasz Walczak. - Gliwice :
Helion, 2019.
Bielsko-Biała w 120 654
Myślenie matematyczne jest sposobem pojmowania świata,
jego elementów i relacji między nimi. Jest to coś zupełnie
innego niż rozwiązywanie zadań, wykonywanie operacji
i stosowanie procedur. Myślenie matematyczne jest rozwijane
przez ludzkość od ponad 3000 lat i przynosi wiele korzyści nie
tylko naukowcom. Jest szczególnie ważną umiejętnością
w świecie XXI wieku, gdzie praktycznie każdy może aspirować
do wysokich pozycji w biznesie czy w polityce. Myślenie
analityczne jest wysoko cenione wszędzie tam, gdzie jest
mowa o sukcesie, przywództwie, dużych pieniądzach i władzy.
Okazuje się jednak, że płynne przejście z mechanicznego
wykonywania
operacji
matematycznych
do
prawdziwie
matematycznego myślenia wielu osobom sprawia spore
problemy. W tej książce: rola matematyki i myślenia
matematycznego we współczesnym świecie, znaczenie precyzji języka, dowody i dowodzenie
twierdzeń, twierdzenia dotyczące liczb, wprowadzenie do teorii mnogości.
Opis z okładki

Piłsudski, Dmowski i niepodległość : osobno, ale razem /
Tadeusz A. Kisielewski. - Wydanie I. - Poznań : Dom
Wydawniczy Rebis, 2018.
Bielsko-Biała w 120 676
Jak to się stało, że Polska zdołała odzyskać i obronić
niepodległość? Co było głównym czynnikiem sprawczym?
Niestety odpowiedzi na te pytania najczęściej były i są
uzależnione od politycznych preferencji osób zabierających
głos w tej sprawie. Co nie znaczy, że wszystkie są fałszywe.
Tadeusz Kisielewski, politolog, przyznaje rację Romanowi
Dmowskiemu, że był to wynik współdziałania wielu czynników,
przeważnie
od
nas
niezależnych,
korzystnej
sytuacji
międzynarodowej. Dopiero na tle uwarunkowań zewnętrznych
można mówić o wkładzie w to dzieło samych Polaków. Nigdy
by jednak do tego nie doszło, gdyby Polacy nie potrafili
wykorzystać tej nadzwyczajnej koniunktury. Gdyby mężowie
stanu miary Dmowskiego i Piłsudskiego mimo politycznych
różnic
i
osobistych
uprzedzeń
nie
zdecydowali
się
współpracować. Kwestią otwartą pozostaje ocena, w jakiej
mierze im się to udało. Nie ma natomiast wątpliwości, że nigdy – ani wcześniej, ani później – Polska
nie otrzymała od losu tak nieoczekiwanej i hojnej szansy jak w 1918 roku.
Opis z okładki

Rozwój dziecka od 0 do 3 lat / Thomas B. Brazelton [oraz]
Joshua D. Sparrow ; przekł. Agata Błaż. - Sopot : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.
Bielsko-Biała cz 120 693
Ta książka to kompendium wiedzy na temat procesów
rozwojowych, jakim podlega dziecko od narodzin do trzeciego
roku życia, a także źródło sprawdzonych porad. Doktor
Brazelton,
wybitny
amerykański
pediatra
z
niemal
pięćdziesięcioletnią
praktyką,
omawia
najważniejsze
zagadnienia dotyczące zdrowia i rozwoju dziecka oraz
funkcjonowania rodziny. Pokazuje, jak mądrze prowadzić
dziecko przez problemy z karmieniem, usypianiem, nauką
korzystania z toalety czy dyscypliną. Skupia się na
przełomowych momentach w rozwoju, które budzą największy
niepokój rodziców, a które często łączą się z regresem
rozwojowym. Nieustannie też podkreśla, że rodzicielstwa
najlepiej uczyć się na błędach, gdyż dzięki nim dokonujemy
analizy własnego podejścia, by zaradzić trudnej sytuacji.
Opis z okładki

Sekret dzieciństwa / Maria Montessori ; przekład Luiza
Krolczuk-Wyganowska
;
redakcja
naukowa
przekładu
i przedmowa do wydania polskiego Sylwia Camarda. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Association
Montessori Internationale, 2018.
Bielsko-Biała cz 120 694
Ponad 100 lat temu Maria Montessori stworzyła system
edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedagogikę.
W myśl tej metody dla prawidłowego rozwoju dziecka należy
stworzyć
mu
przestrzeń
pozwalającą
na
rozwijanie
spontaniczności i twórczości oraz umożliwić wszechstronny
rozwój psychofizyczny, kulturalny i społeczny. Metoda Marii
Montessorii znalazła zwolenników na całym świecie. Mimo jej
rosnącej popularności w Polsce wciąż niewiele jest publikacji
tej autorki dostępnych w języku polskim. Czytelnicy korzystają
głównie z pośrednich źródeł i opracowań. Sekret dzieciństwa
pomaga wypełnić tę lukę. Oddajemy w ręce Czytelników
niepublikowaną dotychczas na polskim rynku, klasyczną
książkę Marii Montessori, w której autorka wykłada podstawy
swojej koncepcji kształtowania się psychiki dziecka. W 48 krótkich rozdziałach autorka opisuje
poszczególne aspekty rozwoju dziecka oraz zagadnienia związane z towarzyszeniem mu w optymalnym
rozwoju.
Opis z okładki

Smutek i zaklęte miasto / Wojciech Kołyszko, Jovanka
Tomaszewska. - Wyd. 3. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2015.
Bielsko-Biała w 120 695
BEZ SMUTKU NIE MA PRAWDZIWEJ RADOŚCI
Zabawy i ćwiczenia pomagające zrozumieć i oswoić emocje.
Smutek i zaklęte miasto opowiada o fatalnych konsekwencjach
unikania smutku za wszelką cenę, a także o tym, jak uczucie to
może zawładnąć naszym życiem. Książka zawiera „Instrukcję
obsługi smutku”, w przystępny sposób przedstawiającą
praktyczne sposoby radzenia sobie z tym uczuciem, a także
wiele zabaw i ćwiczeń pomagających lepiej je poznać, również
w kontekście innych emocji. Ta ostatnia część będzie przydatna
zarówno dla rodziców, jak i osób pracujących z dziećmi. Kolejne
bajki z serii przedstawiają złość, strach, zazdrość, wstyd
i radość. Warto zapoznać się również z nimi, gdyż wszystkie
uczucia są ze sobą powiązane i tylko znajomość wszystkich
pozwala nam korzystać w pełni z własnych możliwości.
Opis z okładki

Viral : jak zarażać ideami i tworzyć wirusowe treści / Piotr
Bucki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright
2019.
Bielsko-Biała w 120 716
Co łączy miejskie legendy o czarnej wołdze, wirusowe memy
i opowieści, które przekazujemy sobie z ust do ust?
Wszystkie skutecznie niosą informację z siłą rażenia
epidemii. Wszystkie też łączy pewien algorytm, który
przebadano, zweryfikowano i który warto stosować tworząc
zarówno treści marketingowe w mediach społecznościowych,
jak i kreując kampanie społeczne. „Viral” to pierwsza na
polskim rynku książka ukazująca zjawisko błyskawicznego
rozprzestrzeniania się angażujących treści i motywy kierujące
ludźmi, by przekazywać je dalej. Autor rozbija na czynniki
pierwsze wirusowość treści, posługując się badaniami m.in.
Dana i Chipa Heatha, Johana Bergera oraz nową dziedziną
zwaną kartografią kulturową. Z lektury dowiesz się jak
tworzyć treści, które poniosą idee, produkty i rozwiązania,
zdecydowanie dalej. Interesujące, praktyczne i niezbędne
źródło wiedzy dla marketingowców – w szczególności zajmujących się content marketingiem –
specjalistów social media, pracowników kreatywnych, copywriterów, blogerów.
Opis z okładki

W świecie emocji i uczuć : wierszyki i ćwiczenia kształcące
umiejętność rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych
/ [teksty rymowanek Arkadiusz Maćkowiak]. – Gdańsk : Grupa
Wydawnicza Harmonia – Wydawnictwo Harmonia, 2019.
Bielsko-Biała w 120 717

Publikacja przeznaczona jest dla dzieci, które mają trudności
z rozpoznawaniem i określaniem emocji i uczuć innych osób
oraz dopasowywaniem emocji do danych sytuacji. Na każdej
stronie książki opracowano jedną emocję lub jedno uczucie.
O wszystkich stanach emocjonalnych ułożono krótkie wierszyki,
których dziecko może nauczyć się na pamięć. Dodatkowo
przygotowano kilka pytań i poleceń, dzięki którym maluch
powie, kiedy odczuwał daną emocję, i postara się pokazać ją
przed lustrem oraz rozpoznać na twarzy dorosłego.

Opis z okładki

Wielka wojna Polaków 1914-1918 / Andrzej Chwalba. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
Bielsko-Biała

w 120 718

Książka w przystępny i niezwykle ciekawy sposób przedstawia
całościowy obraz zmagań i losów Polaków w latach 1914–1918.
Autor prezentuje losy milionów mieszkańców dawnej
Rzeczypospolitej od dnia wybuchu I wojny światowej do
11 listopada 1918 roku. Opowiada o losach trzech zaborów
i trzech
obszarów
okupowanych,
o
aktywności
najwybitniejszych polskich polityków i wojskowych, wysiłku
politycznym i militarnym, który doprowadził do „polskiego
listopada” 1918 roku i odzyskania niepodległości, a także
o umęczonych
przez
wojnę
bezimiennych
świadkach
i uczestnikach historii.

Opis z okładki
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