
Cele i zadania edukacji w przedszkolu 
(bibliografia w wyborze) 

 
Książki: 
 
1. Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole : teoria i praktyka / red. nauk. Hanna 

Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w 
Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. 
Mieszka I, 2010. 

Sygnatura: 103732 
Opublikowany w 1972 roku Raport Faure'a "Uczyć się, aby być", zarysowując program 

edukacyjny oparty na idei "człowieka integralnego", stanowiącego jedność intelektualną, 
emocjonalną, moralną, podkreślał zaufanie do twórczego potencjału każdej jednostki, 
obejmującego także wysiłek tworzenia własnej osobowości, realizacji potrzeb i możliwości, bo 
tylko człowiek w pełni aktywny może być odpowiedzialny za własną egzystencję. Cel ten może 
być osiągnięty, gdy stworzone zostaną warunki wspierające rozwój człowieka tak, aby nie 
musiał on martwić się zachodzącymi zmianami, bo potrafi im sprostać. Taka edukacja musi 
przebiegać w atmosferze pobudzającej do autentycznej aktywności [...].  Praca, którą 
oddajemy do rąk Czytelników, składa się z trzech części - ich tytuły nie tylko wskazują, jaki 
obszar zagadnień stanowi podstawę zainteresowań autorów, ale również systematyzują 
problematykę - bazę stanowią teoretyczne podstawy aktywności dorosłego i dziecka 
pozwalające tworzyć "pola wspólnych zainteresowań", po to, by skutecznie poszukiwać 
rozwiązań odpowiadających na pytanie: "jak uczyć się aktywnie i jakie strategie tworzyć w 
procesie nauczania, by uczenie się było efektywne, a dziecko doświadczało radości i sukcesu?". 
Podczas jej tworzenia przyświecała nam idea wyrażona przez Habrat Inyat Khan "dziecku nigdy 
nie powinno się dawać zabawki, która nie ma na celu spełnienia jakiegoś zadania ani też 
stawiać przed nim zadania, które nie ma znaczenia. Nic, co robi się z dzieckiem, nie powinno być 
bezcelowe. W przeciwnym razie jego życie będzie bezcelowe". W książce, którą oddajemy do rąk 
Czytelnika, postulujemy realizację tej idei celowości działań podejmowanych przez dziecko, na 
rzecz dziecka i wspólnie z dzieckiem. 

 
 
2. Edukacja geometryczna dzieci / Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. 
Sygnatura: 109076 
Głównym celem niniejszego opracowania jest próba poszerzenia przestrzeni dyskusyjnej oraz 

praktycznych rozwiązań metodycznych o zakres edukacji geometrycznej. Doskonaląc praktykę 
kształcenia geometrycznego dzieci i młodzieży, warto sięgnąć do tradycji pedagogicznych i 
jednocześnie promować nowe, innowacyjne rozwiązania metodyczne, sprawdzone metody i 
formy pracy oraz przydatne środki dydaktyczne. Opracowanie to próbuje dążyć do realizacji tych 
celów. Opiera się na założeniu, że w kształceniu geometrycznym powinno dominować podejście 
całościowe, oparte na teoriach psychopedagogicznych i matematycznych. Dlatego też znaczną 
jego część poświęcono teoretycznym aspektom rozwijania intuicji geometrycznej. 

 
 
3. Edukacja przedszkolna : pytanie o demokrację / Katarzyna Gawlicz, Barbara Röhrborn. - 

Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2014. 
Sygnatura: 111067, 111068 



„Edukacja przedszkolna: pytanie o demokrację” - Publikacja autorstwa dr Katarzyny Gawlicz i 
Barbary Rohrborn wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Książka ta przybliża 
nowatorski projekt realizowany pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka przez 
Fundację Rozwoju Dzieci im Jana Amosa Komeńskiego a dotyczący analizy celów wczesnej 
edukacji w Polsce. 

 
 
4. Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Krystyna Żuchelkowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. 
Sygnatura: 106973 
Już w przedszkolu podejmuje się działania zmierzające do utrwalenia w świadomości dzieci 

przekonania, że zdrowie nie jest darem losu, nie jest czymś niezmiennym, danym czlowiekowi 
raz na zawsze. Dzięki temu dzieci będą traktować zdrowie jako wartość autoteliczną, 
umożliwiającą realizowanie innych wartości, osiąganie wytyczonych celów życiowych i 
wpływanie na jakość życia. Jeżeli dzieci będą lokowały zdrowie na wysokich pozycjach w 
hierarchii wartości, to dostrzegą korzyści płynące z dbania o własne zdrowie i pomnażanie jego 
potencjału oraz będą podejmowały samekub przy wsparciu osób dorosłych działania 
prozdrowotne. 

 
 
5. Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu / Krystyna Wojciechowska. - Wyd. 2. - Opole : 

Wydawnictwo Nowik, 2011. 
Sygnatura: 109643 
Gry i zabawy urozmaicają zajęcia przedszkolne, a także mobilizują do wysiłku   

umysłowego związanego ze zdobywaniem wiedzy matematycznej, do samodzielnego jej   
odkrywania, by w momencie systematyzowania wiedzy dziecko mogło powiedzieć:  przecież ja 
to znam, tylko nie wiedziałem, że to się tak nazywa.      Książka jest przeznaczona dla 
nauczycieli i rodziców dzieci w wieku   przedszkolnym. Z opracowania mogą skorzystać 
również terapeuci pracujący z   uczniami edukacji wczesnoszkolnej mającymi trudności w 
uczeniu się matematyki. W   książce zaprezentowano 30 gier i zabaw dydaktycznych, w 
większości w kilku   wersjach, których reguły są proste, co umożliwia skoncentrowanie uwagi 
na   osiąganiu celów.     Prezentowane gry i zabawy dydaktyczne mają na celu:         
wstępne kształtowanie pojęcia liczby w zakresie 10,    przygotowanie do dodawania i 
odejmowania w zakresie 10,    wyposażenie dzieci w intuicje potrzebne do rozumienia pojęć 
geometrycznych   wprowadzanych w szkole.   Każda propozycja jest poprzedzona opisem 
celów   dydaktycznych, jakie można osiągnąć poprzez zabawę. 

 
 
6. Kształtowanie i wspieranie rozwoju psychoruchowego małych dzieci w żłobku / Aneta 

Jegier, Bożena Kurelska. - Warszawa : Difin, 2019. 
Sygnatura: 115635 
Celem Autorek prezentowanej publikacji jest ukazanie potencjału tkwiącego we 

współczesnych żłobkach publicznych. Pracownicy żłobków towarzyszą dzieciom w rozwoju, 
podziwiają ich dokonania i pomagają wtedy, gdy to konieczne. Absolwenci żłobków to 
samodzielni młodzi ludzie, radośni, pełni ciekawości poznawczej i chęci doświadczania nowych 
wrażeń. Dlatego we wrześniu zarówno dzieci, jak i ich rodzice mogą odważnie przekroczyć próg 
przedszkola. Dziecko żłobkowe ma dużą przewagę nad swoimi rówieśnikami: jest samodzielne, 
potrafi funkcjonować w grupie i w większości przypadków jest bardziej odporne na 
zachorowania. Żłobek może zbudować fundament przyszłej edukacji dziecka. Warunek jest 



jeden - musi to być dobry żłobek, z dobrym zarządzającym i wykwalifikowaną kadrą. Jak 
organizować pracę żłobka i jak pracować z dziećmi pokazane zostało w książce. Autorki omówiły 
w niej kwestie prawne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem żłobków (poczynając od 
harmonogramu żłobkowego dnia po pełnowartościowe jadłospisy posiłków), a także 
przedstawiły scenariusze różnorodnych zajęć, rozwijających dzieci intelektualnie, sensorycznie, 
społecznie i emocjonalnie. 

 
 
7. Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu : jak zapewnić uczniom sukces / Robert J. 

Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko ; [tłumaczenie Anna Łagodzka]. - Łódź : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. 

Sygnatura: 115479 
Robert J. Sternberg - klasyk amerykańskiej psychologii, twórca koncepcji edukacji dla 

mądrości, jeden z najczęściej cytowanych autorów w naukach humanistycznych – wraz ze 
współautorkami przygotowali podręcznik metodyczny dla nauczycieli wszystkich szczebli 
edukacyjnych. Przedstawili strategie dydaktyczne mające na celu nie tylko kształtowanie 
tradycyjnych umiejętności analitycznych u uczniów, lecz także wychowywanie ich na szczęśliwe 
osoby. Przy każdej prezentacji Czytelnik znajdzie zwięzły wstęp teoretyczny, cele ćwiczeń, 
zadania dydaktyczne z prostymi instrukcjami, narzędzia do samooceny oraz przykłady lekcji z 
różnych etapów kształcenia.  „Podręcznik jest próbą dydaktycznej aplikacji wniosków z badań, 
które mają usprawnić nabywanie ważnych kompetencji osobowościowych przez ucznia żyjącego 
w nowym tysiącleciu.” prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt W serii ukazały się:  E. Płóciennik, 
Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne  E. Płóciennik, Rozwijanie 
mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej E. 
Płóciennik, Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży 

 
 
8. Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, 

kulturowej i społecznej / pod red. Anny Tyl. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
2011. 

Sygnatura: 104779 
Celem publikacji jest prezentacja przemyśleń Autorów i wyników badań, prowadzonych w 

obszarze funkcjonowania nauczycieli przedszkoli i klas początkowych w nowoczesnej szkole, w 
kontekście zmian o charakterze globalnym i w społecznościach lokalnych. Przygotowanie 
poszczególnych rozdziałów monografii powierzono Autorom z kilkunastu krajowych ośrodków 
akademickich, reprezentującym różne dziedziny nauki. Zaproponowane przez nich teksty 
ukazują szeroki wachlarz zjawisk oraz procesów społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych, 
wyznaczających kierunek przemian roli nauczyciela małego dziecka we współczesnym świecie. 

 
 
9. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację 

dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, 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, 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. 

 
 
10. Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole / Małgorzata Chojak. - 

Warszawa : Difin, 2021. 
Sygnatura: 116514 
W ciągu ostatnich lat znacząco zmieniło i nadal zmienia swoje 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 nauczycieli, 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 rozwiązań 
metodycznych czy wychowawczych, powinien korzystać ze standaryzowanych narzędzi 
diagnostycznych, wyników rzetelnych badań i ekspertyz naukowych oraz własnego 
doświadczenia, jako specjalisty w dziedzinie edukacji. Publikacja zawiera nie tylko treści 
pedagogiczno-psychologiczne, ale również prawne, organizacyjne i praktyczne, wskazujące 
czytelnikowi z jakich testów, w jakim celu i z jakimi kwalifikacjami może korzystać pedagog. 
Podsumowanie stanowią dwie procedury scalające zaprezentowany materiał wokół diagnozy 
dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu. To książka dla 
osób, które chcą się rozwijać zawodowo, nie obawiają się nowości i łamania stereotypów, które 
stale poszukują sposobów podnoszenia jakości własnych działań edukacyjnych. 

 
 
11. Nie tylko żywe liczby! : zabawy arytmetyczne dla przedszkola i szkoły podstawowej / 

Mirosław Dąbrowski. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2017. 
Sygnatura: 114099 
„Po raz pierwszy zetknąłem się z żywymi liczbami czy raczej – byłem żywą liczbą ponad 

dwadzieścia pięć lat temu w Londynie podczas warsztatów prowadzonych przez profesora Jana 
Potworowskiego. Przez ostatnie ćwierć wieku sam wielokrotnie prowadziłem tego typu 
warsztaty i obserwowałem ich uczestników – nauczycieli nauczania początkowego czy 



nauczycieli matematyki w klasach 4–6, a ostatnio także nauczycieli przedszkoli. Ich reakcja 
zazwyczaj jest bardzo podobna do mojej pierwszej reakcji sprzed lat: bardzo ciekawe zabawy, 
chętnie po nie sięgnę, aby dzieci trochę się poruszały, a przy okazji trochę policzyły – tego nigdy 
za dużo. Moje podejście do tego typu zabaw ruchowych, podobnie jak do gier dydaktycznych, 
dość szybko się zmieniło... na znacznie poważniejsze... W każdym rozdziale znajduje się sporo, 
niekiedy dość różnorodnych, pomysłów pogrupowanych tematycznie. Prezentuję je w postaci 
serii możliwych poleceń, z elementami hipotetycznej narracji, w nadziei, że dobrze w ten sposób 
oddaję potencjalny klimat i przebieg zabaw. Materiał ten może być punktem wyjścia do 
przygotowania wielu zabaw ruchowych uruchamiających pracę dzieci w różnych obszarach 
związanych z liczbami naturalnymi – doboru i selekcji poleceń oraz zadań i problemów należy 
jednak zawsze dokonywać samodzielnie, mając na uwadze cele edukacyjne, które zabawa ma 
realizować”. 

 
 
12. Praca przedszkola : wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne / 

redakcja naukowa Zbigniew Ostrach. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. 
Sygnatura: 111422 
Przedszkole jest takim miejscem, gdzie dziecko zdobywa wiedzę i różne umiejętności w 

ramach systematycznych, zamierzonych oddziaływań pedagogicznych, jak również 
niezamierzonych wpływów środowiska. Jest to pierwsza w życiu dziecka instytucja oświatowa, 
kulturowa i społeczna, do której ono należy. Siła tej przynależności ma znaczący wpływ na jego 
rozwój i późniejsze funkcjonowanie psychospołeczne, gdyż doświadczenia z okresu dzieciństwa 
są ważnym składnikiem wyposażania jednostki.  Dyskusje, rozmowy i spotkania prowadzone w 
gronie studentów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników naukowych zaowocowały pomysłem 
przygotowania wspólnej publikacji, ukazującej edukację przedszkolną zarówno od strony 
pedagogicznej, jak i formalno-prawnej i organizacyjnej. Jej celem jest prezentacja instytucji 
przedszkolnej, obejmująca: uwarunkowania historyczne rozwoju form opieki nad dzieckiem, 
zagadnienia związane z planowaniem i organizacją pracy w przedszkolu, wybrane sposoby 
stymulowania rozwoju dziecka przez biblioterapię i świadomy dobór zabaw z dzieckiem oraz 
informacje istotne dla osób planujących uruchomić przedszkole niepubliczne. Na publikację 
składa się 7 artykułów, których autorzy analizują wspomniane zagadnienia.  Mamy nadzieję, 
że zawarte w książce informacje, przemyślenia i osobiste refleksje pomogą w poznaniu specyfiki 
pracy przedszkola w różnych obszarach jego działalności, zrozumieniu ich celowości oraz będą 
przydatne zarówno dla rodzica, jak i osób zainteresowanych uruchomieniem niepublicznej 
placówki przedszkolnej.  Zbigniew Ostrach 

 
 
13. Rozwój dziecka w przedszkolu : stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych 

/ Iwona Sikorska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. 
Sygnatura: 103895 
Książka przybliża rolę, jaką w rozwoju dziecka odgrywa wybrany system edukacyjny. Autorka 

porównuje trzy różniące się ideologią i prezentujące odmienne modele wychowania systemy: 
montessoriański, waldorfski i standardowy. Z uwagi na brak badań porównawczych istotnym 
celem pracy stało się urealnienie często skrajnie pozytywnych lub negatywnych opinii wobec 
alternatywnych podejść do rozwoju i edukacji dziecka. Wyniki badań mogą być przydatne dla 
zwolenników alternatywnych pedagogik i pomóc im w umacnianiu własnych pozycji. Autorka 
pokazuje procesy rozwojowe pobudzane przez oddziaływania edukacyjne przewidziane w 
poszczególnych systemach pracy z dzieckiem. Okazuje się, że kompetencje rozwijane w 
poszczególnych systemach edukacyjnych wpływają na występowanie zmian także w zakresie 



innych umiejętności [...]. Warto podkreślić, że praca Iwony Sikorskiej stanowi potwierdzenie 
ogólnej idei propagowanej przez psychologię ekologiczną, dotyczącej interakcji właściwości 
rozwijającej się jednostki z mikrośrodowiskiem, w jakim się znajduje. [Z recenzji prof. dr hab. 
Marii Kielar-Turskiej] 

 
Artykuły: 
 
1. Bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci jako jeden z celów promocji zdrowia w przedszkolu 

/ Aleksandra Marchlewicz, Ewa Rządkowska. // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 9, s. [VII - 
VIIIwkładka. 

 
 
2. Cele i funkcje wychowania muzycznego w przedszkolu w zreformowanym systemie 

edukacji / Robert Majewski. // Przedszkolak. - 2003, nr 1, s. 11 - 14. 
 
 
3. Czytanie i ruch. Metoda dynamicznych obrazów systemu 'Edukacja przez ruch' w praktyce 

/ Dorota Dziamska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 5, s. 6 - 10. 
 
 
4. Interaktywny program edukacyjny KIKUS digital do nauki j języków dla najmłodszych / 

Justyna Hryniewicz // Języki Obce w Szkole. - 2019, nr 1, s. 81 - 86. 
 
 
5. Jak rozwijać umiejętność logicznego myślenia u dzieci? : zastosowanie narzędzi TOC w 

przedszkolu / Dorota Kamińska // Bliżej przedszkola. - 2011, nr 9, s. 62 - 65, bibliogr. 
 
 
6. Języki obce czy osowojone? / Paulina Suberlak. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 

5, s. 18 - 19 
 
 
7. Kodowanie a realizacja podstawy programowej w przedszkolu / Anna Świć. // 

Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 5, s. 52 - 54. 
 
 
8. Nauczać samego siebie / Małgorzata Łuba. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 3(5), 

s. 25 - 28 
 
 
9. Nauczyciel w spirali wymagań. O czym nie mówi podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego / Dorota Dziamska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 3, s. 35 - 40. 
 
 
10. Pasowanie na przedszkolaka - jak skutecznie zaplanować imprezę przedszkolną: 

scenariusz zajęć z zastosowaniem narzędzi TOC - drzewko ambitnego celu / Dorota Kamińska // 
Bliżej przedszkola. - 2012, nr 9, s. 46 - 49. 

 
 



11. Podstawa programowa i najczęstsze błędy w jej rozumieniu / Dorota Dziamska. // 
Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 10, s. 47 - 51. 

 
 
12. Podstawa tkwi w programie. Program wychowania przedszkolnego w kontekście nowej 

podstawy / Małgorzata Wróblewska, Małgorzata Małyska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 
2018, nr 5, s. 25 - 28. 

 
 
13. Podstawy ekonomii w przedszkolu? Dlaczego nie! / Anna Kałuba - Korczak. // 

Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 9, s. 6 - 10. 
 
 
14. Program wychowawczy przedszkola / Agnieszka Czeglik. // Bliżej przedszkola. - 2011, nr 

1, s. 42 - 46, bibliogr. 
 
 
15. Przygoda z językiem włoskim w przedszkolu / Iwona Morelli. // Języki Obce w Szkole. - 

2010, nr 4, s. 98 - 102, bibliogr. 
 
 
16. Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna 

Żuchelkowska. // Wychowanie na co dzień. - 2011, nr 6, s. 3 - 8. 
 
 
17. Rozwój dziecka i jego wsparcie jako najważniejsze zagadnienie podstawy programowej / 

Dorotra Dziamska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 3, s. 26 - 29. 
 
 
18. Świnka Peppa w przedszkolu. Użycie serialu dla dzieci w nauczaniu języka angielskiego  

/ Paweł  Szefller, Anna Domińska // Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 1, s. 99 - 104 
 

19. "Tworzenie przedszkola przyjaznego dziecku" - wspólnym celem wszystkich organów 
przedszkola / Anna Trojanowska. // Lider. - 2003, nr 1, s. 18 - 19. 
 

20. Uwarunkowania i cele edukacji przedszkolnej / Gabriela Paprotna. // Nauczyciel i Szkoła. 
- 2014, nr 1, s. 15 - 30. 
 

21. "W przedszkolu uczę się dobrych manier" - kształtowanie kultury bycia 6-latków jako cel 
edukacji elementarnej / Jadwiga Bogucka, Dorota Boruta, Beata Janikowska. // W: Edukacja 
kulturalna w szkole / Red. nauk. Krzysztof Polak. - Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2004. 
- S. 63 - 85 

Sygnatura: 93 601-2 
 
Opracowanie: 
Iwona Bukowska 
CDN PBP w Pile 
Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia 
(luty 2022) 


