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Polecamy najnowsze książki:

Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze
fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku / pod
redakcją Anny Makarczuk, Anny Maszorek-Szymali, Jolanty E.
Kowalskiej i Arkadiusza Kaźmierczaka. - Łódź : Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
Bielsko-Biała cz 120 274

Prezentowana publikacja dotyczy uniwersalnych zagadnień
wartości kultury fizycznej w procesie kształcenia i wychowania,
pedagogicznych i historycznych przejawów idei olimpijskiej,
współczesnych problemów promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej, a także zdrowotnych uwarunkowań aktywności
ruchowej. Autorzy – specjaliści z zakresu pedagogiki, nauk
medycznych i nauk o kulturze fizycznej – podejmują m.in.
problematykę związaną z pozytywnym wpływem ruchu na
ludzki organizm w różnych okresach życia: począwszy od
wczesnego dzieciństwa, poprzez życie dorosłe, aż po starość.
Opis z okładki

Cyberkolonializm / Krzysztof Gawkowski.
Wydawnictwo Helion, copyright 2018.
Bielsko-Biała cz 120 279

-

Gliwice

:

Ludzkość od wielu tysięcy lat przekształca i zmienia otaczającą
ją
przestrzeń.
Jednak
nawet
XIX-wieczna
rewolucja
przemysłowa nie przyczyniła się w tak dużym stopniu do
zmiany codziennego życia, ewolucji struktur społecznych czy
uwarunkowań psychologicznych, jak współczesny postęp
cybernetyczno-internetowy. Nowoczesna technologia już dawno
przekroczyła granice wieku użytkownika, a teraz mierzy się
z granicą czasu. Zaledwie 2 procent ludzi na świecie, którzy
mają dostęp do komputera, smartfonu czy internetu, deklaruje,
że mogłoby bez nich żyć. W której grupie jesteś Ty?
Dobrodziejstwa technologiczne otoczyły życie człowieka jak
pajęczyna, z której już dziś niezwykle trudno jest się wydostać,
a za kilka lat może to być całkiem niemożliwe. Rozwój
nowoczesnych technologii niesie ze sobą wiele korzyści, ale
jeszcze więcej zagrożeń. Rodzi również pytania o kondycję
ludzkości, o wszechobecną możliwość manipulacji. Polityka, bezpieczeństwo, nasza prywatność
i anonimowość — to zagadnienia, które Krzysztof Gawkowski porusza w swojej książce. Przeczytaj
i dowiedz się, gdzie czają się niebezpieczeństwa i jak się przed nimi chronić. Naucz się, jak nie dać się
pochłonąć i oszukać w cyfrowym świecie. Cyberkolonializm to książka o bliskiej przyszłości, która na
pewno zmieni Twoje życie. Może sam zostaniesz cyfrowym rewolucjonistą?
Opis z okładki

Kultura zachowań językowych w internecie / Alina
Naruszewicz-Duchlińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN SA, 2019.
Bielsko-Biała w 120 635
Pierwsza na polskim rynku synteza poświęcona poprawności
językowej w internecie. Książka w mądry, zabawny i przystępny
sposób przedstawia zagadnienia netykiety. Autorka omawia
najczęstsze zachowania w komunikacji za pośrednictwem
medium, które zrewolucjonizowało sposób porozumiewania się
ludzi.
Pokazuje
sieć
jako
dynamiczne
środowisko
komunikacyjne – i jest przewodnikiem po tym środowisku.
Książka jest adresowana do każdego, kto chce, aby jego
wypowiedzi budowały obraz nadawcy jako osoby kompetentnej
i znającej zasady komunikacji językowej w sieci oraz były
dopasowane do wybranego kanału przekazu i docelowych
odbiorców. Książka może również stanowić uzupełnienie listy
lektur do ćwiczeń i wykładów poświęconych komunikacji językowej w internecie, prowadzonych na
kierunkach: filologia polska, dziennikarstwo, medioznawstwo, kulturoznawstwo.
Opis z okładki

Nagroda, informacja czy wyraz radości czyli Dlaczego
matki chwalą swoje dzieci? / Anna Szymanik-Kostrzewska,
Paulina Michalska. - Warszawa : Difin, 2019.
Bielsko-Biała w 120 655

Omawiana książka to monografia naukowa, w której autorki
przedstawiają swoje badania empiryczne dotyczące funkcji
pochwał stosowanych przez matki wobec swoich dzieci.
Badania przedstawione w książce są nie tylko interesujące, ale
równocześnie bardzo przydatne dla praktyki psychologicznej.
Autorki poprzez swoje badania próbują odpowiedzieć na
pytania, jakie funkcje pełni stosowanie przez matki pochwał
w stosunku do własnych dzieci, zarówno z punktu widzenia
procesu wychowania i rozwoju dziecka, jak również jako
element relacji matka-dziecko.
Opis z okładki: Prof. UKSW dr hab. Maria Czerwińska-Jasiewicz

O zbóju Szczyrku / Anna Marek-Bieniasz ; ilustracje Maciej
Czech. - Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2018.
Bielsko-Biała w 120 479
Pierwsza część przygód Zbója Szczyrka.
Spis treści:
1. Jak Szczyrek został zbójem.
2. Jak znalazł w pustym pniu dukaciki i pistolecik.
3. Jak chciał wypłukać dukaty w strumyku.
4. Jak Szczyrek nie dał się wiatrowi.
5. Jak zbój Szczyrek znalazł sobie Ańcię.
6. Zaręczynowy pierścionek.
7. Jak stwór Barabór porwał Ańcię.
8. Ślub, czyli jak Szczyrek zadudnił przez pusty pień
i przegonił burzę.
9. Jak Szczyrek musiał pozbójować.
10. Jak Ańcia pomogła zającom i sprytem zwyciężyła chochlika.
11. Jak zdobyli nakrapiane jajka na Wielkanoc.
12. Jak Szczyrek niósł coś w rękach.
Kto jest kim, czyli słowniczek postaci.
Źródło: http://derewiecki.pl/sklep/serie-wydawnicze/bajki-dla-gabrysi/o-zboju-szczyrku/

Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi : poziom 1 / Olga Kłodnicka ; [ilustracje Olga
Kłodnicka]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa
Wydawnicza Harmonia, 2019.
Bielsko-Biała w 120 682

Koniec problemów związanych z poszukiwaniem prac
domowych w wielu różnych książkach, zeszytach ćwiczeń
i w internecie! Prezentowane materiały umożliwiają dostęp do
gotowych kart pracy do domu. Metryczka na każdej stronie
pozwala na sprawniejszą organizację prac dziecka, co z kolei
sprzyja stałemu i efektywnemu kontrolowaniu postępów
malucha. Każda z prezentowanych kart pracy zawiera krótką
notkę dla rodziców na temat tego, jaki jest cel zadań, czyli
jakiej sfery dotyczą proponowane ćwiczenia. Ponadto na
wybranych kartach znajdują się informacje dla opiekunów,
w jaki sposób mogą dodatkowo wspierać rozwój dziecka.
Opis z okładki

Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela /
Małgorzata Paszkowska. - Stan prawny na 1 czerwca 2018
roku z uwzględnieniem ważniejszych zmian obowiązujących od
1 września 2018 roku. - Warszawa : Difin, 2018.
Bielsko-Biała w 120 561
Książka zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnych
regulacji
prawnych dotyczących wykonywania zawodu
nauczyciela, w tym informacje o nowych przepisach Karty
Nauczyciela m.in. dotyczące urlopów dla poratowania zdrowia.
Książka
ma
stanowić
przystępne
i
skondensowane
kompendium
aktualnej
wiedzy
prawnej
w
aspekcie
funkcjonowania szkół i wykonywania zawodu dla każdego
nauczyciela oraz menadżera oświaty. Autorka omówiła m.in.
prawa i obowiązki nauczycieli, zadania organów szkoły
i nadzór nad nimi, a także zasady odpowiedzialności prawnej
nauczycieli.

Opis: Wydawnictwo Difin

Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolu i szkole / [aut. Marzenna
Czarnocka]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2018.
Bielsko-Biała cz 120 353

Książka jest zbiorem informacji i wskazówek, dzięki którym
udzielanie
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
i organizacja kształcenia specjalnego będzie odbywała się
zgodnie z prawem, a każde działanie dyrektora i nauczycieli
zostanie
udokumentowane
w
odpowiedni,
zgodny
z przepisami sposób. Zawarte w publikacji wzory oraz
przykłady
gotowych
dokumentów
stanowią
wsparcie
i ułatwienie w pracy każdego dyrektora.
Do książki dołączono płytę CD
zawierającą wzory
dokumentów.
Opis z okładki

Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja / pod
redakcją
Małgorzaty
Boguni-Borowskiej.
Kraków
:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © copyright 2019.
Bielsko-Biała w 120 558
Dzieci i dorośli zmieniają się pod wpływem wielu czynników,
wzorców i narzędzi komunikacji. Warto obserwować te
fascynujące procesy w kontekście świata wartości, który
ujawnia się w treściach medialnych. W niniejszej książce
przyglądamy się wielu społecznym zjawiskom i fenomenom
zachodzącym w kulturze konsumpcji oraz świecie mediów.
Autorzy i autorki tekstów dokonują wnikliwych analiz relacji
między dziećmi i dorosłymi, juniorami i seniorami, badają
procesy infantylizacji, a także estetyki dzieciństwa. Pokazują
medialnych bohaterów świata dzieci i młodzieży, ich kłopoty
i dylematy, które są też problemami młodych ludzi. Omawiają
kulturowe zjawiska, analizując reklamy, telewizyjne programy
rozrywkowe dla dzieci, grupy fanowskie, bajki, filmy, seriale,
kanały YouTube, wirtualne dzienniki szkolne.
Opis z okładki

Znajdź swoje dlaczego : droga do poczucia spełnienia
i wewnętrznej motywacji / Simon Sinek, David Mead, Peter
Docker ; tłumaczenie: Joanna Sugiero. - Gliwice : Wydawnictwo
Helion, © 2018.
Bielsko-Biała w 120 733
Książka Znajdź swoje DLACZEGO […] pokazuje, jak wykorzystać
w praktyce cenne spostrzeżenia Simona Sinka, tak aby poczuć
większą inspirację w pracy, a w dalszej kolejności zacząć
inspirować ludzi dookoła siebie.
„Wierzę, że spełnienie jest prawem, a nie przywilejem. Wszyscy
zasługujemy na to, by budzić się pełni inspiracji, czuć się
bezpieczni w pracy i wracać do domu z poczuciem, że
przyczyniliśmy się do czegoś większego i ważnego. Kluczem do
osiągnięcia takiego spełnienia jest pełne zrozumienie,
DLACZEGO robimy to, co robimy. […] wspólnie z Peterem
Dockerem i Davidem Meadem stworzyłem ten praktyczny
poradnik, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces
zdefiniowania swojego DLACZEGO. Dzięki szczegółowym ćwiczeniom, ilustracjom i planom działania dla
każdego etapu procesu Znajdź swoje DLACZEGO pomoże Ci znaleźć odpowiedź na wiele ważnych
pytań, między innymi: Co, jeśli moje DLACZEGO brzmi dokładnie tak, jak DLACZEGO konkurencji? Czy
mogę mieć więcej niż jedno DLACZEGO? Co powinienem zrobić, jeśli to, co robię, jest niespójne
z moim DLACZEGO? Co mam zrobić, jeśli mój zespół nie potrafi zgodnie zdefiniować naszego
DLACZEGO?”
Opis z okładki: Simon Sinek
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