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KSIĄŻKI:
1. Coaching rodzicielski : jak pomóc swojemu dziecku rozwinąć skrzydła i w pełni
realizować jego potencjał / David Miskinim, Jack Stewart ; przeł. Marzena Sobczak.Warszawa : Wydaw. SWPS "Academica", 2011.
Sygnatura: 103343
Pierwsza na polskim rynku pozycja dotycząca zagadnienia coachingu rodzicielskiego relatywnie nowego zastosowania metod coachingu i związanych z tym obszarem technik do
wspierania najmłodszych przez ich rodziców i opiekunów. Książka stanowi klucz do opanowania
umiejętności coachingu, czyli inspirowania rozwoju osobistego, w tym przypadku stosowanego
w relacjach z własnym dzieckiem. Prezentuje metody i techniki postępowania, które sprawdzają
się najlepiej w codziennym kontakcie. Pozycja adresowana do rodziców dzieci niemal w każdym
wieku - od przedszkolaka do nastolatka. Zawiera 45 plansz coachingowych do skopiowania i
wykorzystania w pracy z dziećmi. Prezentuje sprawdzone metody pozwalające w znacznym
stopniu zwiększyć szanse osiągnięcia życiowego spełnienia przez naszych podopiecznych.
Książka proponuje praktyczne wskazówki postępowania i inspiruje do pracy w najtrudniejszym
na świecie zawodzie - rodzica wychowującego dziecko.
2. Czy twoje dziecko jest przygotowane na spotkanie ze szkołą? / Jaroslava
Budikova, Patricie Krusinova, Pavla Kuncova ; tł. Izabela Mroczek- Gliwice : Wydaw.
HELION, 2006.
Sygnatura: 98971, 98972
3. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i
uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.- Kraków : Centrum Edukacyjne
Bliżej Przedszkola, 2012.
Sygnatura: 106064
Podręcznik metodyczny wykorzystuje obecny stan wiedzy o rozwoju psychoruchowym i
procesie uczenia się dzieci w budowaniu modeli metodycznych w wychowaniu i kształceniu
przedszkolaków, konkretyzuje ponadczasowe wartości pedagogiki przedszkolnej, z
respektowaniem aktualnych regulacji prawnych działalności pedagogicznej wychowania
przedszkolnego, uwzględnia zmiany w wychowaniu rodzinnym i oczekiwania rodziców
przedszkolaków.
4. Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji
elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej.- Wyd. 2.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe
UAM, 2013.
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN
0083-4254 ; nr 156)
Sygnatura: 106871
Książka prezentuje badania nad obecnym stanem edukacji wczesnoszkolnej prowadzone w
2009 roku w 107 szkołach z różnych środowisk (dużych i małych miast oraz wsi) kraju. Celem
było ukazanie zmian, jakie nastąpiły w edukacji elementarnej po 10 latach wdrażania reformy
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polskiej oświaty. Autorzy starają się odpowiedzieć na takie pytania, jak: na ile szkoła tworzy
dziecku warunki do wielorakiej autentycznej aktywności, w jakim stopniu realizowana jest
koncepcja holistycznego postrzegania dziecka jako indywidualnego podmiotu, jakie strategie
edukacyjne stosują nauczyciele małego dziecka, jakie są osiągnięcia rozwojowe dzieci kończących
obecnie edukację elementarną w zakresie kluczowych kompetencji?
5. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i
wychowawców nowego wieku / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek ;
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek,
2012.
Sygnatura: 106073
Rozwój człowieka stanowi przedmiot nieustannych badań naukowych i refleksji, bo jest
procesem nie tylko fascynującym, ale i wciąż tajemniczym. Nie przebiega on jednotorowo, ale
zmierza do jakiegoś pożądanego stanu, czyli dojrzałości w zakresie sfery biologicznej (fizycznej),
intelektualnej, emocjonalnej oraz społeczno-moralnej człowieka.
6. Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu / pod red.
Andreasa Neidera ; z jęz. niem. przeł. Michał Głażewski.- Kraków : Oficyna
Wydawnicza "Impuls", 2009.
Sygnatura: 101436
7. Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red.
Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga.- Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Corie Skłodowskiej, 2009.
Sygnatura: 100968
8. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń.- Warszawa :
Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003.
Sygnatura: 91757, 91758, 91759, 106491 P
Książka zawiera cztery rozdziały. Pierwszy dotyczy wyjaśnień terminologicznych oraz
merytorycznych uzasadnień dla używania takich pojęć, jak dojrzałość szkolna, gotowość szkolna,
przygotowanie do szkoły. Drugi ukazuje strukturę testu do badania gotowości dziecka do nauki
szkolnej. Rozdział trzeci omawia związki gotowości szkolnej z osiągnięciami szkolnymi dzieci.
Treścią rozdziału czwartego jest skupienie uwagi na gotowości dziecka do nauki jako efektu
rozwoju i uczenia się - w interakcji z gotowością szkoły do pełnowartościowej pracy z dziećmi
rozpoczynającymi naukę.
9. Jak dzieci uczą się i myślą : społeczne konteksty rozwoju poznawczego / David
Wood ; tł. Rafał Pawlik, Anna Kowalcze-Pawlik.- Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
Sygnatura: 102668
Książka Davida Wooda przez dziesięć lat utrzymywała się na liście bestsellerów z
oczywistych powodów - dostarcza doskonałej, twórczej syntezy wiedzy o myśleniu i uczeniu się
dzieci. Autor przedstawia zrównoważoną, a jednocześnie odkrywczą koncepcję, godzącą
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stanowisko skrajnie natywistyczne z ujęciem środowiskowym; z koncepcją tą powinien się
zapoznać każdy, kto zajmuje się rozwojem intelektualnym małych dzieci. [Prof. Peter Robinson,
Uniwersytet w Bristolu] W książce David Wood prezentuje teorie oraz spory dotyczące
sposobów myślenia i uczenia się dzieci. W publikacji tej znajdziemy zarówno omówienie dyskusji
akademickich, jak i analizy zastosowania badań naukowych w praktyce, a także odniesienia do
istotnych trudności, jakie napotykają nauczyciele usiłujący wdrożyć w klasie wyniki rozważań
teoretycznych i badań empirycznych. Autor dokonuje przeglądu najważniejszych kierunków
rozwoju edukacji w ciągu ostatnich dziesięciu lat, opisuje metody nauczania oraz ich związki z
głównymi teoriami uczenia się i rozwoju.
10. Jak dzieci uczą się mówić / Katarzyna Bieńkowska.- Warszawa : Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, 2012.
Sygnatura: 106012
Rodzice bardzo często niepokoją się o stan mowy dziecka. Mowa nie jest umiejętnością
wrodzoną. Człowiek nabywa tej umiejętności w ciągu całego swojego życia w kontaktach z
ludźmi. Niepokój rodziców budzi fakt, iż ich normalnie fizycznie rozwijające się dziecko mówi
mało, nie chce rozmawiać z rodzicami, rówieśnikami, ma mały zasób słów albo nie mówi jeszcze
wcale. Wszelkie nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka mogą prowadzić do
zaburzeń mowy. I odwrotnie: zaburzenia mowy mogą mieć wpływ na uszkodzenia innych
funkcji. W poradniku autorka wyjaśnia, jak odróżnić opóźnienie rozwoju mowy wynikające z
indywidualnego tempa rozwoju dziecka od opóźnienia, które wskazuje, że dziecko nie rozwija się
prawidłowo, kiedy należy się zgłosić do logopedy oraz jak stymulować mowę dziecka.
11. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : rozwojowe testy przesiewowe INPP
oraz program ćwiczeń integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe ; il. Luca
Papp, tł. Magdalena Macińska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
Sygnatura: 106150
Znaczny odsetek uczniów wykazuje niedojrzałą sprawność ruchową oraz niestabilność
postawy. Taka niedojrzałość neuromotoryczna jest często uwarunkowana nagromadzeniem się
odruchów pierwotnych (u prawidłowo rozwijających się dzieci odruchy pierwotne występują do
szóstego miesiąca życia, a następnie zostają zastąpione reakcjami posturalnymi). Badania
wskazują na bezpośredni związek pomiędzy niedojrzałością układu ruchowego a osiągnięciami w
szkole. Dzięki odpowiedniemu wsparciu oraz szkoleniom nauczyciele oraz inni specjaliści mogą
nauczyć się, jak rozpoznawać oznaki opóźnienia rozwojowego, aby dziecko mogło być skierowane
do odpowiedniego terapeuty albo też objęte odpowiednim programem ćwiczeń. Książka stanowi
zestaw narzędzi pozwalających: rozpoznać, u których dzieci występują niedojrzałe odruchy,
wprowadzić program ćwiczeń fizycznych oraz ocenić wyniki. Książka została podzielona na trzy
części: w części pierwszej przedstawiono serię testów przesiewowych dla dzieci w wieku 4-7 lat,
pozwalających sprawdzić obecność trzech odruchów, kontrolę równowagi statycznej,
koordynację, percepcję wzrokową oraz integrację wzrokowo-ruchową. W części drugiej
omówiono podobną serię testów przesiewowych dla dzieci od siódmego roku życia wzwyż. Część
trzecia zawiera pełen program ćwiczeń integrujących, który można realizować w pracy z całą
klasą lub też z mniejszymi grupami dzieci w trakcie jednego roku szkolnego. Sally Goddard
Blythe jest dyrektorem Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej (INPP) w Chester,
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zajmującego się oceną i nadzorem programów wyrównawczych dla dzieci i dorosłych ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się, agorafobia i napadami paniki. Jest autorką uznanych
publikacji, m.in. Odruchy, uczenie się i zachowanie... (2005), Harmonijny rozwój dziecka
(2010), Jak osiągać sukcesy w nauce (2011).
12. Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia,
zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia się dla Twojego dziecka /
Lauren Bradway, Barbara Albers Hill ; przekład Joanna Kuliś.- Gdańsk, Harmonia
Universalis, 2011.
Sygnatura: 105025
Książka oferuje setki praktycznych sposobów na wpływanie, rozwijanie, a co najważniejsze
maksymalizację zdolności poznawczych dziecka. Autorki najpierw pokazują, jak określić
wrodzony styl poznawczy dziecka, a następnie pomagają uważnie wybrać zabawki, gry,
oprogramowanie i strategie edukacyjne, które wzmocnią talenty oraz cechy, z którymi maluch
przyszedł na świat, a także zdolności wymagające poprawy. Dzięki tej książce rodzice zdobędą
wszystkie narzędzia konieczne do pokierowania dzieckiem ku przyszłości pełnej sukcesów.
13. Jak wydobyć geniusza ze swojego dziecka : zabawy i ćwiczenia rozwijające
intelekt dzieci w wieku od 0 do 11 lat / Ken Adams ; il. Peter Liddiard ; tł. Wojciech
Nowicki.- Poznań : Wydawnictwo Publicat, [2011].
Sygnatura: 104971
Chcesz, aby twoje dziecko znalazło się wśród najlepszych? Ucz je od najmłodszych lat,
korzystając z praktycznych ćwiczeń, zadań i innych pomysłów proponowanych w tej książce.
Dowiedz się, w jaki sposób niemowlęta oraz starsze dzieci uczą się i zdobywają podstawowe
umiejętności. Zachęcaj pociechę do wykonywania ćwiczeń i zadań edukacyjnych. Wykorzystaj
interaktywne gry i zabawy rozwijające inteligencję oraz wyobraźnię.
14. Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska.- Wyd. 3.Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006.
Sygnatura: 101853, 101854
15. Kompetencje leksykalne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Anna
Jakubowicz-Bryx.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
2006.
Sygnatura: 106296
Pierwsza część książki została poświęcona omówieniu szerokiego spektrum zagadnień
związanych z językiem, ponieważ kompetencje leksykalne traktuję jako element składowy ogólnej
sprawności językowej ucznia. W rozdziale drugim zaprezentowano procedurę badań własnych.
Określam założenia badań, formułuję problemy i hipotezy badawcze wraz z ich teoretycznymi
podstawami, a także określam metodykę przeprowadzanych badań. Wskazuję na kompetencje
leksykalne uczniów edukacji wczesnoszkolnej jako na przedmiot poczynań badawczych, zaś
założony cel to określenie różnorodnych determinantów zasobu słownictwa na tym poziomie
nauczania. Szczegółowo przedstawione są definicje, wskaźniki, kryteria, kategorie i
operacjonalizacja zmiennych, takich jak: kompetencje leksykalne, słownik czynny i bierny
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dziecka, zasób leksykalny podręczników, ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne oraz środowisko
rodzinne i szkolne. Kolejny, trzeci rozdział, poświęciłam wnikliwemu przedstawieniu rezultatów
badań empirycznych. Ostatnia część pracy to weryfikacja założonych na wstępie hipotez
badawczych. W rozdziale tym sformułowałam również wnioski nasuwające się po dokonaniu
analizy i interpretacji wyników badań. Starałam się także każdorazowo zaproponować wskazania
dla praktyki edukacyjnej wynikające z wysuniętych wniosków końcowych. Książka ma charakter
monografii naukowej. Sądzę jednak, iż może zainteresować wszystkich, którzy widzą potrzebę
doskonalenia kompetencji leksykalnych uczniów wczesnej edukacji, a więc zarówno pedagogów,
jak i językoznawców, lingwistów, a także studentów i czynnych nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Może być również adresowana do rodziców, których wpływ na
rozwój leksyki dziecka w pierwszym okresie rozwoju jest szczególnie ważny. Sądzę zatem, że
publikacja ta znajdzie szeroki krąg odbiorców i stanie się dla nich elementem inicjującym lub
wspomagającym starania o nabywanie przez dziecko w młodszym wieku szkolnym wysokich
kompetencji leksykalnych, które stanowią przecież dla nich bazę dla poruszania się w
otaczającym je świecie informacji.
16. Kraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi
poprzez ekspresję twórczą i artystyczną / Danuta Krzywoń ; przy współpr. Hewilii
Hetmańczyk.- Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2008.
Sygnatura: 101156
17. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić
obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta GruszczykKolczyńska, Ewa Zielińska.- Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011.
Sygnatura: 105861, 105864, 105865
Dlaczego w ramach diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej trzeba fachowo prowadzić
obserwację i analizować dziecięce kompetencje? A przede wszystkim, jak to robić? By
odpowiedzieć na te istotne pytania, powstała ta książka. Z chwilą przeniesienia diagnozy
gotowości dzieci do nauki szkolnej z poradni do placówek wychowania przedszkolnego,
obserwacja i interpretacja dziecięcych aktywności nabrała znaczenia. Pierwszy etap tej diagnozy
polega bowiem na obserwowaniu dzieci, analizowaniu oraz interpretowaniu ich zachowań w
trakcie zabaw i zajęć przedszkolnych. Opracowanie udostępnia nauczycielowi profesjonalne
gotowe narzędzia diagnostyczne. Wyjątkowość treści prezentowanych w publikacji podkreśla
fakt, że według autorek, nieporozumienia w zakresie stosowania metody obserwacji wynikają z
niedostatków opracowań poświęconych nauczycielskiej diagnozie i braku sprawdzonych narzędzi
diagnostycznych. Autorki mają nadzieję, że ich starania wprowadzenia zmian przyczynią się do
takiego wychowania i edukacji dzieci, aby lepiej wiodło się im w szkole i dorosłym życiu. W
książce znajdują się m.in. najważniejsze ustalenia dotyczące gotowości dzieci do podjęcia nauki
w szkole, podstawy merytoryczne, uzasadnienie i cele nauczycielskiej diagnozy, informacje o
tym, dlaczego w ramach diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej trzeba fachowo prowadzić
obserwację i analizować dziecięce kompetencje, opisy organizowania obserwacji i analizy
funkcjonowania dzieci, opis pułapek, w jakie wpadają nauczyciele podczas obserwowania dzieci
w ramach diagnozy gotowości do nauki szkolnej, nauczycielska diagnoza dziecięcych czynności
samoobsługowych, sprawności ruchowych, funkcjonowania dzieci w trakcie zabawy,
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podejmowania i realizowania przez dzieci zadań, eksperymenty diagnostyczne, organizacja,
przebieg zajęć i obserwacje, cele nauczycielskiej diagnozy realizowanej w eksperymentach
diagnostycznych wykonywanych przez dzieci indywidualnie i zespołowo, sposoby notowania
wyników obserwacji w zbiorczych arkuszach diagnostycznych, interpretacje i formułowanie
działań w zakresie skuteczniejszego realizowania zadań przez dzieci. Zawiera arkusze
diagnostyczne i rysunki.
18. Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku / pod red. Ewy Smak i
Stanisławy Włoch ; [aut. Irena Adamek et al.] ; Uniwersytet Opolski.- Opole :
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010.
Sygnatura: 103359
W publikacji poszukuje się odpowiedzi na pytania: Jak stymulować i rozwijać kreatywność i
twórczość u dzieci i młodzieży? Jak zmieniać proces kształcenia i przygotowywać młode
pokolenia do zmian zachodzących w społeczeństwie i na świecie? Całość pracy składa się z
czterech rozdziałów, w których osią rozważań jest twórczość, kreatywność, edukacja, szkoła oraz
style kierowania rozwojem i wyzwalaniem cech kreatywnych u dzieci i młodzieży. Rozdział
pierwszy przedstawia teoretyczne i metodologiczne rozważania na temat edukacji kreatywnej
oraz jej funkcjonowania we współczesnej szkole. W części drugiej zatytułowanej "Obszary
kreatywności w edukacji" znalazły się wystąpienia prezentujące problematykę kreatywności w
różnych dziedzinach wiedzy. Zamieszczono tu również prace ukazujące uwarunkowania
rozwoju postawy kreatywnej. Rozdział trzeci zatytułowany "Pedagogika kreatywna a wspieranie
rozwoju dzieci i młodzieży" obrazuje wielostronne możliwości pedagogiki kreatywnej w zakresie
efektów rozwojowych i wyzwalania potencjału twórczego. W części czwartej, tj. "Nauczyciel
kreatywny w polskiej rzeczywistości edukacyjnej", ukazano nauczyciela jako inicjatora
innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwijania kreatywności. Publikacja ta ze względu na
zróżnicowanie podejmowanych problemów wnosi istotny wkład do toczącego się od kilku lat
dialogu na temat wychowania i kształcenia. Mamy nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem
wśród studentów, nauczycieli i wykładowców oraz władz oświatowych, albowiem większość
publikowanych artykułów odznacza się nowatorskim podejściem do problemów edukacji we
współczesnym świecie. Dziękując wszystkim autorom za wysiłek intelektualny w tworzeniu
nowych idei i innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju jednostki twórczej i kreatywnej oraz
zainteresowanie się tą ważną problematyką, zachęcamy do dalszego poszukiwania "drogi"
rozwijającej człowieczeństwo w człowieku, stawiania pytań i podejmowania badań. Serdeczne
podziękowania składamy prof. zw. dr. hab. Stanisławowi Palce za recenzję, poświęcenie czasu i
cenne wskazówki.
19. Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna KlimKlimaszewska.- Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2010.
Sygnatura: 101378, 101379 P
20. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod
red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny
Szpotowicz.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011.
Sygnatura: 104475
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W ostatnim dwudziestoleciu, począwszy od przemian ustrojowych w 1989 roku, było wiele
prób zmierzających do udoskonalenia polskiej edukacji. Zaczęło się od 1992 r., czyli przekazania
zarządzania edukacją władzom lokalnym. Później w latach 1999 i 2009 nastąpiły jej kolejne
reformy. Autorzy tego tomu, który poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
należą do grupy osób, których wiedza i działalność zawodowa wpływają na rozwój oświaty w
Polsce. Jak widzą ten problem z perspektywy dnia dzisiejszego, zobaczą czytelnicy w tej
publikacji. Znajdują się tu teksty analityczne i krytyczne, oceniające między innymi ostatnie
działania reformatorów, wskazujące dalsze kierunki rozwoju oświaty w Polsce, zaczynając od
spraw najważniejszych relacji nauczyciela z dziećmi i umiejętnej współpracy nauczycieli z
rodzicami. W sumie teksty prezentują współczesny obraz edukacji oferowanej dzieciom od 3. do
10. roku życia, proponują jednocześnie stałą debatę na temat jej dalszego rozwoju.
21. Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk.
Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska.- Wyd. 1 - dodr. 2.- Warszawa :
Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś, 2011.
Sygnatura: 104177
22. Pierwsze lata w szkole / Bogna Białecka.- Poznań : Drukarnia i Księgarnia Św.
Wojciecha, 2009.
Sygnatura: 99713, 99714
23. Poznanie przez działanie : gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka / Ewa
Minor, Marcin Minor.- Warszawa : Difin, 2009.
Sygnatura: 101493, 101494
24. Przygotowanie przedszkolaka do szkoły / Beata Nadolna.- Poznań : Drukarnia i
Księgarnia Świętego Wojciecha, 2009.
Sygnatura: 100462, 100463
25. Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka / pod. red.
Teresy Parczewskiej.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
2010.
Sygnatura: 103339
Problematyka proponowanej publikacji w całości mieści się w edukacji dziecka. Stanowi
zwarty, konsekwentny blok tematyczny z odniesieniem w szczegółowych tekstach do różnych
zagadnień związanych z rozwojem i edukacją dziecka. Praca zbiorowa składa się ze wstępu oraz
trzech części: 1. Podstawy i uwarunkowania rozwoju małego dziecka (cztery artykuły); 2.
Sposoby rozwijania wielokierunkowej aktywności małego dziecka (cztery artykuły); 3. Diagnoza
psychopedagogiczna małego dziecka - problemy i rozwiązania praktyczne (2 artykuły).
26. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym /
Teresa Lewandowska-Kidoń, Danuta Wosik-Kawala.- Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2009.
Sygnatura: 103705
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Książka wpisuje się w nurt współczesnych koncepcji metodycznych w zakresie rozwijania
umiejętności psychospołecznych dzieci i młodzieży. Umiejętności te wydają się być szczególnie
istotne w świecie zdominowanym przez przemoc, świecie, w którym zatracane są prawidłowe
relacje interpersonalne. Dlatego warto już od najmłodszych lat wyposażać w nie dzieci oraz
wzmacniać w nich poczucie własnej wartości. W odpowiedzi na ten postulat, powstała niniejsza
książka, której głównym celem jest prezentacja programu zajęć z dziećmi w młodszym wieku
szkolnym, umożliwiającego rozwijanie ich poczucia własnej wartości.
27. Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy / pod red.
Ewy Filipiak.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008.
Sygnatura: 101110, 101111, 106419
Publikacja ta finansowana jest ze środków projektu badawczego KBN Nr N 107 037 31/3875,
którego celem naukowym jest dokonanie diagnozy poziomu i właściwości zdolności uczenia się
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zdolność uczenia się rozpatrywana jest w
kategoriach zmiany rozwojowej. Podjęte przez Autorów tekstów wątki łączy jeden kluczowy
problem: rozwijanie zdolności uczenia się w kulturze klasy szkolnej. Tom wyraźnie dzieli się na
dwie części: pierwszą z nich stanowią Konteksty, a w nich dwa wątki: Nauczyciel i uczeń w
kulturze uczenia się oraz Myślenie o uczeniu uczenia. W drugiej części zatytułowanej Problemy
Autorzy poruszają różne wątki. Wszystkie kwestie koncentrują się wokół osi: O możliwościach i
problemach samoregulowanego uczenia. Książka zatem rozwija wątek zdolności uczenia się,
pokazując różne odsłony myślenia o uczeniu się.
28. Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania / Anna Jurek.- Gdańsk :
Harmonia Universalis, 2012.
Sygnatura: 106008 P
Autorka przedstawia zagadnienie nauczania czytania i pisania w kontekście współczesnych
teorii naukowych. Przybliża problem wzajemnych zależności między rozwojem dziecka a
wyborem określonego podejścia metodycznego w nauczaniu piśmienności oraz zwraca uwagę na
fakt, jakie konsekwencje dla rozwoju uczniów mogą wynikać z decyzji podjętych przez autorów
podręczników i nauczycieli.
29. Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik / Alicja UngeheuerGołąb.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; [Rzeszów] :
Uniwersytet Rzeszowski, 2011.
Sygnatura: 105220
Dorośli nie zawsze doceniają wagę pierwszych lat życia dziecka. Oto zmęczona młoda matka,
patrząc na swoje nowonarodzone niemowlę mówi: Chciałabym, aby miał już choć cztery lata.
Żartujesz? - odpowiada jej babka dziecka - Ominąłby cię najpiękniejszy i najważniejszy dla was
czas. Współczesna psychologia rozwojowa mówi, że istotne znaczenie dla dalszych etapów życia
dziecka ma okres wczesnego rozwoju, a nawet okres prenatalny, w którym zdaniem niektórych
badaczy, dziecko odbiera bodźce z zewnątrz. Choć nie jest to słuchanie i czucie podobne do tego,
którego doświadcza ono poza organizmem matki, wywiera wpływ na późniejsze stadia.
Zaniechanie ważnych zadań w tym najwcześniejszym okresie, może stać się przyczyną luki
rozwojowej, której wypełnienie często nigdy nie będzie możliwe. Ta seria wydawnicza ma na
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celu [...] dostarczyć bibliotekarzom fachowej wiedzy dotyczącej pracy z dzieckiem w bibliotece.
Dziecięcy użytkownik stanowi wszak znaczny procent wszystkich użytkowników bibliotek [...]
co oznacza, że praktycznie większość kadry bibliotekarskiej prowadzi pracę z dziećmi i powinna
być do niej przygotowana. Wydaje się to ważne tym bardziej, że współcześnie przywiązuje się
coraz większą wagę do tego, aby kontakt z książką, literaturą, pięknym słowem dziecko
rozpoczynało możliwie najwcześniej.
30. Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii, specyficznych trudności w czytaniu
i pisaniu : Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas 1-2 / Marta
Bogdanowicz.- Wyd. 2.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011.
Sygnatura: 103327
Została tu zaprezentowana Skala Ryzyka Dysleksji (SRD) - niewymagające wiele czasu i
nieskomplikowane narzędzie badawcze stosowane w celu wczesnego wykrycia ryzyka dysleksji.
Książka ta jest cenną pomocą dla osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym bądź
uczęszczającymi do klas I-III. Przedstawiono w niej procedurę korzystania ze skali oraz sposób
oceniania i interpretowania wyników w celu ustalenia, czy występuje ryzyko dysleksji. Z myślą
o osobach diagnozujących dzieci ryzyka dysleksji: nauczycielach, logopedach, oraz o rodzicach
rozpoznających symptomy ryzyka dysleksji, zamieszczono tu także arkusze badania. Książka ta
jest nowym, istotnie zmienionym wydaniem znanej książki prof. Marty Bogdanowicz "Ryzyko
dysleksji". Autorka między innymi wprowadziła zmiany wynikające z reformy systemu edukacji
w Polsce (obniżenie wieku szkolnego), uaktualniła terminologię, przedstawiła najnowsze badania
naukowe i narzędzia diagnostyczne.
31. Sześciolatki w szkole / Dorota Smoleń, Karolina Piękoś.- Kraków : Centrum
Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013.
Sygnatura: 106774 P
Książka powstała na bazie doświadczenia matki i wiedzy psychologa. Jej adresatami są rodzice
i nauczyciele. Rodzice, którzy nie mogą się zdecydować, czy posłać sześciolatka do szkoły,
przeczytają o typowych problemach przeciętnego pierwszaka-sześciolatka i dowiedzą się, z czego
one wynikają. Rodzice, którzy zapisali dziecko do pierwszej klasy i jesienią staną w obliczu tych
problemów, uświadomią sobie, że nie są jedyni. Krótkie, trafne i rzeczowe komentarze psychologa
pomogą im podjąć decyzję, a także lepiej zrozumieć dziecko i pomóc mu w pierwszych miesiącach
nauki. Nauczyciele znajdą tutaj krótką charakterystykę sześciolatka, a także praktyczne
wskazówki, jak z nim postępować. Dla osób, które nigdy nie pracowały z dziećmi młodszymi niż
siedmiolatki, to bardzo pomocne źródło skondensowanej wiedzy. Dorota Smoleń ma podobne
doświadczenia jak większość rodziców sześciolatków i opowiada o nich na łamach książki.
Karolina Piękoś, która jest psychologiem, wyjaśnia punkt po punkcie, skąd się biorą pewne
zachowania i podpowiada, jak pomóc dziecku w pierwszych miesiącach nauki. Jeśli jesteś
nauczycielem i nigdy wcześniej nie pracowałeś z sześciolatkami, ta książka będzie dla Ciebie
bardzo przydatnym źródłem wiedzy o dzieciach w tym wieku. Przybliży Ci najistotniejsze
zagadnienia i pomoże zrozumieć sześciolatki. Jeśli jesteś matką lub ojcem i... nie wiesz, jaką
decyzję podjąć (o ile jeszcze masz wybór), bo Twój sześciolatek jest już w pierwszej klasie, ale
ciągle chce się bawić i nie możesz "zagonić" pierwszoklasisty do odrabiania lekcji, ponieważ
Twoje dziecko nie potrafi usiedzieć pięciu minut nad zadaniem, wraca ze szkoły skrajnie
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wyczerpane i masz wrażenie, że Twoje dziecko kompletnie nie nadaje się do szkoły - ta książka
jest dla Ciebie!
32. Szkolne problemy uczniów : spojrzenie psychologa praktyka. Varia / Maria
Witkoś.- Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2012.
Sygnatura: 105453
Autorka (jako psycholog w służbie zdrowia, a następnie w oświacie, ostatnio zaś w poradni
psychologiczno-pedagogicznej) zarysowuje ogólne zagadnienia (choć powołując się na konkretne
przypadki uczniów) problemów związanych z edukacją i przedstawia propozycje niektórych
bezpośrednich oddziaływań stymulujących rozwój dzieci i młodzieży. Są to głównie scenariusze
zajęć i dotyczą: technik przyspieszonego uczenia się, treningu widzenia, rozwijania zdolności czy
też kontaktów interpersonalnych. Można je zastosować już w starszych klasach (trzecich)
młodszego wieku szkolnego (np. trening widzenia, rozwijanie zdolności), także w starszych
klasach szkół podstawowych, jak również w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
(zajęcia integrujące, trening widzenia, techniki przyśpieszonego uczenia się - pełny zestaw
ćwiczeń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum).
33. Szkolny start dziecka : przygotuj siebie i dziecko do szkolnej przygody! /
Małgorzata Wiśniewska-Koszela.- Gliwice : Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli,
cop. 2008.
Sygnatura: 102404
34. Twoje dziecko szczęśliwe w szkole / Mirjana Mitrović ; tł. Dušan-Vladislav
Paždjerski i Ewelina Chacia.- Łódź : Wydaw. Beauty In Sp., 2012.
(Mała Psychologia : edukacja - wsparcie - zabawa)
Sygnatura: 106512
Rodzicu, pamiętasz swój pierwszy dzień w szkole? Pamiętasz najlepszego nauczyciela i tego,
który siał postrach wśród wszystkich uczniów? A kolegę z ławki? Czas szkoły to ważny okres w
życiu każdego człowieka. Spraw, by Twoje dziecko wspominało go z radością. Tu znajdziesz
odpowiedź na najważniejsze pytania: jakie obowiązki czekają dzieci i rodziców przed pierwszym
dniem w szkole; Jak przygotować dziecko do tej wielkiej zmiany; Jak dbać o rozwój dziecka?
35. Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia /
red. nauk. Urszula Oszwa.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
Sygnatura: 103311
W opracowaniu przedstawiono analizę wskaźników ryzyka specyficznych rozwojowych
zaburzeń umiejętności arytmetycznych, z odwołaniem się do wzajemnych zależności między
dysleksją a jej implikacjami widocznymi w edukacji matematycznej. Ponadto zaprezentowano
wyniki badań poziomu rozwoju umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich, z których
wynika, że jest on zróżnicowany i zależy od ocenianego aspektu umiejętności. Badanie
wybranych funkcji poznawczych, takich jak percepcja wzrokowo-przestrzenna i umiejętności
językowe oraz uwaga wykazały ich obniżony poziom w przypadku badanych grup dzieci z
trudnościami w uczeniu się matematyki. Badania należy traktować jako wstęp do dalszych,
pogłębionych poszukiwań, prowadzących do rzetelnej i trafnej diagnozy psychologicznej dzieci z
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problemami w liczeniu, ujawnianymi we wczesnej edukacji szkolnej. Publikacja została
opracowana z myślą o szerokim kręgu odbiorców. Jest skierowana do nauczycieli, zarówno
kształcenia zintegrowanego, jak i matematyki, mających codzienny kontakt z dziećmi z
trudnościami arytmetycznymi. Zaciekawi również pedagogów szkolnych, psychologówpraktyków, studentów psychologii, pedagogiki i kierunków nauczycielskich. Może być
wykorzystana w całości lub fragmentach na zajęciach z zakresu diagnostyki i terapii
pedagogicznej oraz na studiach podyplomowych z tej dziedziny. Zainteresować może również
rodziców tych dzieci, dla których matematyka nie jest ukochanym przedmiotem w szkole i
pomoże im zrozumieć, dlaczego tak się dzieje.
36. Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych : zarys teorii i praktyki / red.
Dorota Sikora-Banasik.- Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
2009.
Sygnatura: 102250, 102251, 102252
37. Werbalne i obrazowe przyswajanie liter : nauczanie dzieci z dysleksją i nie
tylko... / Leokadia Wiatrowska.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie
Wydawnictwo Oświatowe, 2012.
Sygnatura: 106043
Ciekawa propozycja próby alternatywnego podejścia do nauki czytania i pisania dzieci z
deficytami rozwojowymi, które mają problemy z przyswajaniem liter. Kierowana jest do
nauczycieli i rodziców, gdyż od nich uczniowie oczekują pomocy w pokonywaniu problemów
generujących niepowodzenia szkolne. Może ona służyć także wszystkim dzieciom
rozpoczynającym naukę czytania i pisania, stymulując ich kreatywność i progresję rozwojową.
38. Wspieranie rozwoju dziecka : zabawa a rozwój dziecka: różne potrzeby na
różnych etapach rozwoju, odkrywanie i rozwijanie talentów i umiejętności. Ponad
350 pomysłów na twórcze zabawy / Cornelia Nitsch, Gerald Hüther ; tł. Przemysław
Hodyra.- Ożarów Mazow. : Wydawnictwo Olesiejuk, 2011.
Sygnatura: 103839
Zawiera: Informacje o rozwoju umiejętności dzieci w wieku od 1 do 7 lat; Propozycje zabaw
pomagających wspierać rozwój dziecka; Tabele pokazujące, jakie bodźce pobudzają poszczególne
umiejętności; Rekomendacje odpowiednich zabawek; Wskazówki na temat postępowania
rodziców.
39. Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i
zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne : programy i
metodyka / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.- Wyd. 4.- Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010.
Sygnatura: 101917, 101918
Jest to kolejna książka adresowana do rodziców, wychowawców i nauczycieli, dla których
ważny jest rozwój uwagi i pamięci dziecka.
Autorki - na podstawie badań i obserwacji
sześciolatków i młodszych uczniów - przedstawiają programy działania, które pomogą uczyć
dzieci:
skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania tego, co ważne;
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skutecznego uczenia się wierszy na pamięć;
uważnego patrzenia i zapamiętywania;
zapamiętywania szeregów czynności i przewidywania, co będzie dalej; uważnego słuchania, aby
zapamiętać to, co ważne i potrzebne; prezentowania siebie, a także obdarzania uwagą innych i
zapamiętywania, jak wyglądają i jak się nazywają. Na kolorowej wkładce zamieszczono
ilustracje obrazujące ćwiczenia z dziećmi.
40. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w
ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji /
pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; [aut. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, et al.].Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009.
Sygnatura: 103698
Ostatni rok wychowania przedszkolnego i pierwszy rok nauki szkolnej na długie lata
wyznaczają przebieg edukacji na rozwój dziecięcych zdolności matematycznych. W tym czasie
tworzone są fundamenty, na których buduje się system wiadomości i umiejętności
matematycznych. W książce tej wyjaśniamy, w jaki sposób można kierować rozwojem
umysłowym oraz kształtować wiadomości i umiejętności matematyczne dzieci w ostatnim roku
wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku nauki szkolnej. Zawiera ona podstawy
psychologiczne i pedagogiczne, metody diagnozowania dziecięcego rozumowania, program
edukacyjny uwzględniający zalecenia podstaw programowych oraz opisy sytuacji zadaniowych.
Analiza szkolnych losów dzieci, których edukacja prowadzona była według zaleceń zawartych w
tej książce, wykazała, że ich umiejętności matematyczne były o wiele większe niż rówieśników.
Lepiej też radziły sobie w pozostałych zakresach.
41. Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry
Chudzik.- Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008.
Sygnatura: 104112
Opracowanie koncentruje się na identyfikacji i analizie niektórych najistotniejszych
problemów, z jakimi borykamy się obecnie na gruncie wychowania, uspołeczniania dzieci i
młodzieży.
42. Za progiem : jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju
/ Małgorzata Skura, Michał Lisicki.- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2011.
Sygnatura: 104298
Jest to pierwszy z serii tomików przeznaczonych dla rodziców, nauczycieli, wychowawców,
może nawet starszego rodzeństwa - każdego, kto chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak
zmienia się sposób myślenia dziecka, kiedy, czego i w jaki sposób się ono uczy. "Kto chodzi do
szkoły, dziecko czy uczeń? (...) W rozumieniu prawa dziecko, które znajduje się pod opieką
instytucji oświatowej, to uczeń. Do szkoły oprócz "ucznia" chodzi także "dziecko" i to właśnie
dziecko (...) jest przedmiotem tego opracowania. Uczeń zdobywa wiedzę, umiejętności, uczy się.
Zadaniem szkoły jest doprowadzić do mierzalnego, na konkretnej skali, przyrostu wiedzy i
umiejętności. Na przeszkodzie, aby zdobyć szkolne umiejętności, może stanąć "dziecko", które
"uczeń" przyniósł do szkoły w tornistrze." O tym, jak można sprawić, by dziecko przyniesione
w tornistrze nie tylko nie przeszkadzało, ale pomogło uczniowi traktuje własnie ta książeczka.
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Bohaterem tej opowieści jest uczeń przekraczający próg etapu edukacyjnego - rozpoczynający
naukę w klasie IV szkoły podstawowej.
43. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole
: podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe
sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu
ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.- Warszawa ,
Wydawnictwo Edukacja Polska Sp.z o.o. 2009.
Sygnatura: 103693
Książka przeznaczona jest dla nauczycieli i rodziców, którzy chcą zapewnić dziecku lepsze
szanse edukacyjne. Jest to źródło wiedzy przydatnej do prowadzenia zajęć dydaktyczno wyrównawczych z dziećmi, które nie osiągnęły jeszcze pełnej gotowości do podjęcia nauki w
klasie pierwszej. Dzięki publikacji nauczyciele i rodzice pogłębią i uporządkują swoją wiedzę na
temat oczekiwań, którym musi sprostać dziecko, aby być dobrym uczniem. Książka tłumaczy
także, w jaki sposób poprzez proces uczenia się można korzystnie wpływać na rozwój dziecka
oraz w jaki sposób opracować program wspomagania rozwoju umysłowego dziecka. Pozycja ma
charakter przystępnie napisanego podręcznika. Zawiera psychologiczne i pedagogiczne podstawy
oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju
umysłowego. Prezentowane zajęcia z dziećmi opracowane są tak, aby można je realizować w
domu, w przedszkolu, a także w szkole.
44. Zarys psychomotoryki : główne nurty psychomotorycznego wspierania
rozwoju dzieci i młodzieży : teoria i praktyka / [Jolanta Majewska, Andrzej Majewski ;
tł. z jęz. niem. Jolanta Majewska, Andrzej Majewski, Maciej Luchowski].- Gdańsk :
Harmonia Universalis, 2012.
Sygnatura: 104695
W książce znajdują się opisy najważniejszych teorii psychomotorycznych oraz przykłady ich
praktycznego zastosowania. Psychomotoryka zajmuje się zależnością pomiędzy ruchem a
uczeniem się. Aktywuje procesy motywacyjne, dzięki którym pokonujemy wyzwania
codzienności. Pozwala: nauczyć się oceniać samego siebie, zdobyć pewność siebie, dodawać
drugiej osobie pewności siebie, nauczyć się pomagać innym, nauczyć się pokonywać trudności w
pracy zespołowej, cieszyć się sukcesami w grupie, poznawać świat poprzez zabawę.
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