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Wydawnictwa zwarte 
 
1. Al-Khamisy, Danuta : Edukacja przedszkolna a integracja społeczna / Danuta Al-
Khamisy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. - 397, [1] s. : il. ; 21 
cm. - Bibliogr. s. 381-[398] 
Sygn. 242831 Czytelnia  
Sygn. 252912, 252913 Wypożyczalnia  
 
2. Balejko, Antoni : Wyrównywanie szans edukacyjnych : badanie, diagnoza i ocena 
rozwoju mowy i wymowy dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem książek i 
pomocy z serii Logopeda radzi / Antoni Balejko. - Białystok : „Logopedia Radzi”, 
2010. - 94 s. : il. ; 21 cm 
Zawiera m.in.: Badanie, diagnoza i ocena rozwoju mowy i wymowy dzieci objętych i nie 
objętych wychowaniem przedszkolnym, m.in. dojrzałość szkolna. Gromadzenie wiedzy o 
dziecku, grupie dzieci, którym organizujemy pomoc. Terapia i profilaktyka pierwotna – 
pierwsza pomoc na terenie przedszkola, szkoły, domu. Diagnoza przedszkolna to równy start 
dziecka. 
Sygn. 247854 Czytelnia  
Sygn. 247855-250507 Wypożyczalnia  
 
3. Berthet, [Denise] : Wprowadzenie do nauki pisania / [Denise] Berthet ; tł. Marcin 
Zieliński. - Warszawa : „Cyklady”, 2002. - 155, [5] s. : il. ; 22 cm 
Zawiera: Nauka pisania jako element budowania osobowości. Umiejętność „tracenia” czasu ; 
Wstęp - funkcje pisma: Pisanie - nowy język. Pisanie - wyrażanie własnych myśli. Pisanie - 
wyrażanie siebie ; Niezbędne przygotowania: Schemat ruchowy. Organizacja przestrzeni. 
Rytmy. Czas i przestrzeń. Lateralizacja. Wyobrażenia wewnętrzne. Warunki niezbędne do 
rozpoczęcia nauki pisania ; Ćwiczenia przygotowawcze: Precyzyjna sprawność manualna. 
Ślad graficzny. Motywacja do pisania. Przebudzenie zmysłów i znajomość kształtów. 
Konieczność osiągnięcia dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej. Pisanie po śladzie ; 
Stopień łączenia liter: Kursywa. Litery drukowane. Szybkość pisania. Zbędne łączenie liter ; 
Nauka pisania: Przygotowanie do nauki pisania. Przybory i podłoża. Prawidłowa postawa. 
Przyswajanie sposobu kreślenia liter. Systematyczna nauka pisania liter. Dzieci leworęczne. 
Czytanie i pisanie ; Zakończenie: Czynność ze wszech miar złożona. Wskazówki dla 
rodziców. Po zerówce. Ćwiczenia dla dzieci od grupy młodszej do zerówki ; Konspekty, m.in. 
doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia sensomotoryczne. 
Sygn. 234173 czytelnia  
Sygn. 234174 Wypożyczalnia  
Sygn. 234175 Wypożyczalnia  
 



4. Biała, Monika : Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien / 
Monika Biała. - Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2008. – S. 117-142 : Jak 
przygotować dziecko do pójścia do szkoły? 
Sygn. 245760 Czytelnia  
Sygn. 245739, 251173 Wypożyczalnia  
 
5. Bulera, Maria : Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców / Maria 
Bulera, Krystyna Żuchelkowska. - Toruń : „Akapit”, 2006. - 135 s. : il. ; 21 cm. - 
Bibliogr. s. 131-135 
Zawiera: Współpraca oraz partnerstwo nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej: 
Współpraca i partnerstwo w relacjach nauczyciele-rodzice. Zasady usprawniające edukację 
przedszkolną z partnerskim udziałem rodziców. Relacje interpersonalne między partnerami 
edukacji przedszkolnej. Konieczność i potrzeba organizowania współpracy i działań 
partnerskich nauczycieli i rodziców ; Oczekiwania rodziców wobec przedszkola w świetle 
wyników niektórych badań ; Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców na tle 
warunków środowiskowych: Poznawanie środowiska dziecka warunkiem prawidłowej 
współpracy przedszkola z rodzicami. Współuczestnictwo rodziców w przedszkolnej edukacji 
dzieci. Rola rodziny i przedszkola w wychowaniu i rozwoju dziecka ; Założenia współpracy 
przedszkola z rodzicami: Funkcje przedszkola wobec rodziców. Cele, zadania i techniki 
współpracy przedszkola z rodzicami. Rodzaje kontaktów we współpracy nauczyciela z 
rodzicami ; Formy współpracy przedszkola z rodzicami: Charakterystyka form współpracy z 
rodzicami z uwagi na cel podejmowanych działań. Formy współpracy w okresie wczesnej 
adaptacji dziecka do przedszkola ; Planowanie współpracy przedszkola z rodzicami: 
Potrzeba planowania współpracy przedszkola z rodzicami. Cechy dobrego planu współpracy 
przedszkola z rodzicami. Współpraca z rodzicami w perspektywicznym planie przedszkola. 
Sygn. 247357 Czytelnia  
 
6. Burtowa, Maria : Przygotowywanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki 
czytania i pisania w szkole / Maria Burtowy. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 
1992. - 128 s. ; 24 cm. – (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu ; nr 90). - Bibliogr. s. 118-125 
Zawiera: Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole ; 
Problem  przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania w szkole w świetle rozważań nad 
dotychczasową koncepcją programu wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego 
; Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole w świetle 
badań ; Ciągłość procesu wychowawczo-dydaktycznego na poziomie wychowania 
przedszkolnego i nauczania początkowego w zakresie elementarnej nauki czytania i pisania ; 
Zagadnienia ciągłości procesu wychowawczo-dydaktycznego na poziomie wychowania 
przedszkolnego i nauczania początkowego w świetle rozważań nad rozwojem dziecka ; 
Problem ciągłości procesu wychowawczo-dydaktycznego na poziomie wychowania 
przedszkolnego i nauczania początkowego jako przedmiot badań ; Działania wychowawczo-
dydaktyczne w zakresie przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i 
pisania w szkole. 
Sygn. 212998 Czytelnia  
 
7. Czytanie jako współczesny problem pedagogiczny / pod red. Zdzisława Ratajka, 
Zuzanny Zbróg. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009. - 308 s. : il. ; 24 cm 
Zawiera m.in.: Ujęcie programowe zakresu kompetencji dzieci przedszkolnych do nauki 
czytania. Symultaniczno-sekwencyjna wczesna nauka czytania - skuteczna metoda 
stymulacji dzieci zagrożonych dysleksją. 
Sygn. 249403 Czytelnia  
 



8. Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli 
opracowane w wyniku projektu „Badanie gotowości szkolnej sześciolatków” 
zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej / 
[red. Anna Zawada et al.] - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, cop. 2006. - 7 z. (62, 4, [2] ; 48 ; 52 ; 68 ; 52 ; 
48 ; 40 s.) : il. ; 27 cm + dysk optyczny (CD-ROM). 
Zawiera: Skala Gotowości Szkolnej : podręcznik / Anna Frydrychowicz [et al.] ; Konteksty 
gotowości szkolnej / Renata Michalak, Elżbieta Misiorna ; Zabawa i nauka w grupie / Ewa 
Kozłowska [et al.] ; Osiąganie samodzielności / Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak [et al.] 
; Umiejętności społeczne dzieci / Anna Grządkowska, Magdalena Pietrzak-Kurzac, Patrycja 
Rusiak ; Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich / Grażyna Krasowicz-
Kupis ; Rozwój i ocena umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich / Urszula Oszwa. 
Sygn. 242271 Czytelnia  
 
9. Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, 
Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. - 
267 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 260-267 
Zawiera m.in.: Dziecko sześcioletnie w Polsce i na świecie. Cały świat jest twój / Zdzisław 
Ratajek ; Charakterystyka i diagnoza rozwoju dzieci sześcioletnich ; Dojrzałość dzieci 
sześcioletnich w zakresie rozwoju poznawczego / Andrzej Jopkiewicz ; Dojrzałość dzieci 
sześcioletnich w zakresie rozwoju poznawczego / Elżbieta Anita Bajcar, Przemysław Bąbel ; 
Dojrzałość dzieci sześcioletnich w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego / Paweł 
Kurtek ; Diagnozowanie rozwoju dzieci sześcioletnich / Ewa M. Szumilas ; Formy aktywności 
dzieci sześcioletnich.  
Sygn. 248226 Czytelnia  
Sygn. 248227 Wypożyczalnia  
 
10. Dziecko-uczeń a wczesna edukacja / red. nauk. Irena Adamek, Zuzanna 
Zbróg ; [aut. Józefa Bałachowicz et al.] ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2011. - 
285, [2] s. : il. ; 24 cm 
Zawiera m.in.: Indywidualizacja jako postulat i konieczność współczesnej edukacji 
początkowej / Józef Małachowicz ; Zmiany w systemie edukacji drogą do wyrównania szans 
edukacyjnych? / Anita Famuła-Jurczak ; Dostępność i efektywność edukacji przedszkolnej w 
świetle raportów międzynarodowych / Zuzanna Zbróg ; Sytuacja dziecka sześcioletniego w 
przestrzeni edukacyjnej / Elżbieta Marek, Magdalena Grochala ; Poziom rozwoju 
umysłowego dziecka 5-6-letniego a gotowość szkolna w świetle wyników badań własnych / 
Grażyna Bielecka, Iwona Dudzik. Kompetencje komunikacyjne dziecka sześcioletniego - 
wybrane aspekty / Kinga Kuszak.  
Sygn. 251174 Czytelnia 
 
11. Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji 
elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. - 593, [1] s. : il. ; 24 cm. – 
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; 
nr 156). - Bibliogr. s. 569-593 
Sygn. 252907 Wypożyczalnia  
 



12. Dziecko w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i 
Krzysztofa Kraszewskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. - 319 s. : 
il. - Bibliogr. przy rozdz. 
Zawiera: Rola domu rodzinnego w kształtowaniu prawidłowych postaw wobec norm 
społecznych u dzieci - antidotum na zaniedbane obszary w życiu rodziny / Beata Zięba ; 
Mężczyzna w opiece nad dzieckiem w przedszkolu / Marianna Styczyńska ; Co rozumie się 
przez stereotyp, co rozumie się przez stereotyp płci? Struktura i treść stereotypu płci / 
Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska ; Współpraca logopedy, rodziców nauczycieli i lekarzy w 
terapii zaburzeń mowy u dzieci / Danuta Dramska ; Rodzina, szkoła i grupa rówieśnicza a 
poczucie alienacji u młodzieży przestępczej / Ewa Czerwińska ; Dialog w procesie 
wychowawczym / Renata Królikiewicz ; Czynniki środowiska szkolnego wpływające na 
agresywne zachowania dzieci / Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz ; Dziecko w społeczeństwie 
informacyjnym - zagrożenia i perspektywy jego rozwoju / Anna Stolińska ; Rola dorosłych w 
wychowaniu i edukacji dziecka - przegląd badań. 
Sygn. 244573 Wypożyczalnia   
Sygn. 244623 Czytelnia  
 
13. Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. T. 1 / red. nauk. 
i oprac. Zdzisław Ratajek, Małgorzata Kwaśniewska. - Kielce : Wydawnictwo 
Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - 195, [1] s. - Bibliogr. po rozdz. 
Zawiera: Gotowość szkoły do podjęcia zadań edukacyjnych na poziomie kształcenia 
elementarnego / Zdzisław Ratajek ; Pedagogika przedszkolna - doświadczenia i aktualne 
tendencje rozwoju / Małgorzata Kwaśniewska, Elżbieta Zyzik ; Koncepcje integrowania 
edukacji elementarnej : geneza, specyfika a perspektywy nowszych zastosowań / Krystyna 
Duraj-Nowakowa ; Etap rozwoju sumienia dziecka sześcioletniego / Mieczysław Rusiecki ; 
Poczucie własnej wartości i godności u dziecka w procesie wychowania i kształcenia / Irena 
Pufal-Struzik ; Edukacja dzieci w wieku od 3 do 6 lat w województwie świętokrzyskim / 
Grażyna Kozioł ; Przedszkole i nauczyciel w środowisku wiejskim / Justyna Miko-Giedyk ; 
Dziecko jako osoba i podmiot wychowania / Dariusz Adamczyk ; Znaczenie więzi dla 
sześciolatka / Dariusz Adamczyk ; Sztuka w wychowaniu sześciolatków / Irena Szypułowa ; 
Muzykoterapia w nauczaniu dzieci sześcioletnich / Sebastian Szczyrba ; Holistyczna 
koncepcja zdrowia przedmiotem zintegrowanej edukacji elementarnej dzieci sześcioletnich / 
Joanna Karczewska ; Przedszkole jako środowisko wychowawcze dla zdrowia dzieci 
sześcioletnich / Bożena Zawadzka ; Zmiany w rozwoju umysłowym dzieci rozpoczynających 
naukę szkolną na tle warunków środowiska rodzinnego / Aldona Kopik ; Rozwijanie 
świadomości fonologicznej dzieci sześcioletnich jako forma zapobiegania niepowodzeniom w 
nauce czytania / Zofia Okraj ; Poziom ryzyka dysleksji u dzieci sześcioletnich w środowisku 
miejskim / Irena Stańczak ; Wykorzystanie zabawy we wspomaganiu rozwoju społecznego 
dzieci z autyzmem w wieku 6 lat / Małgorzata Pietrzkiewicz. Pro domo sua. Technologie 
informacyjne w edukacji elementarnej / Barbara Walasek ; Przygotowanie filozoficzne 
studentów do pracy z dziećmi na elementarnym etapie kształcenia / Anna Przygoda ; 
Optymalny wiek rozpoczęcia nauki języka obcego a językowa polityka edukacyjna w Polsce / 
Izabela Jaros ; Tradycja przedszkolnej tradycji regionalnej / Lidia Pawelec. 
Sygn. 238929 Czytelnia  
 
14. Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym : z doświadczeń 
nauczycieli. T. 2 / red. nauk. i oprac. Zdzisław Ratajek, Małgorzata Kwaśniewska. - 
Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - 290, [2] s. wykr. - Bibliogr. 
po rozdz. 
Zawiera m.in.: Poziom dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich / Jadwiga Batóg ; Poziom 
dojrzałości umysłowej dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Anetta Okraj ; Poziom 
gotowości szkolnej dzieci kończących edukację przedszkolną / Marianna Kurczyńska ; 
Poziom dojrzałości umysłowej dzieci wiejskich / Anna Myśliwa ; Poziom dojrzałości 



społecznej dzieci miejskich rozpoczynających naukę w szkole / Jolanta Wójcikowska ; 
Gotowość dzieci sześcioletnich do nauki czytania / Barbara Czaja ; Gotowość dzieci 
sześcioletnich do nauki pisania / Joanna Bogus ; Środowiskowe uwarunkowania gotowości 
szkolnej dzieci / Grażyna Gębska ; Rola nauczyciela we współpracy z rodzicami dzieci / 
Iwona Majewska ; Zabawa i jej znaczenie dla uspołecznienia dziecka sześcioletniego / 
Bożena Fatyga ; Rozumienie norm moralnych przez dzieci sześcioletnie / Violetta Piotrowska 
; Przystosowanie psychospołeczne dzieci 5- i 6-letnich do warunków zbiorowej edukacji w 
przedszkolu / Wiesława Zając. 
Sygn. 238930 Czytelnia  
Sygn. 239163 Wypożyczalnia 
 
15. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 1, Teoretyczne odniesienia, 
tendencje i problemy / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny 
Gajdzicy. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; 
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. - S. 239-316 : Nauczyciel a edukacja 
małego dziecka 
Sygn. 249729 Czytelnia  
Sygn. 249730, 249731 Wypożyczalnia  
 
16. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 4, Konteksty rozwojowe i 
wychowawcze / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Jadwigi Oleksy ; 
[aut. Małgorzata Bortliczek et al.]. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
2013. - S. 35-57 : Pięciolatki w cieniu sześciolatków… 
Sygn. 252590 Czytelnia  
Sygn. 252407, 252591 Wypożyczalnia  
 
17. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna / [Ministerstwo Edukacji Narodowej]. 
-  [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]. - 71, [1] s. : il. ; 24 cm. – 
(Podstawa programowa z komentarzami ; t. 1) 
Sygn. 10588 B/P Czytelnia  
 
18. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna : obszary sporów, poszukiwań, 
wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych / red. nauk. Danuta 
Waloszek. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2010. - 21 s. ; 24 cm. 
- Bibliogr. przy rozdz. 
Zawiera: Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań i konieczności / Heliodor Muszyński ; 
Nauczycielska tożsamość zawodowa jako konstrukt negocjowany społecznie, czyli o 
pozorach podmiotowości nauczyciela wczesnej edukacji / Dorota Klus-Stańska ; Poziomy 
rozumienia własnego nauczycielstwa / Henryka Kwiatkowska ; Etyczność i profesjonalizm 
nauczyciela dzieci / Danuta Waloszek ; Nauczyciel przedszkolny - jaki powinien być? / 
Małgorzata Suświłło ; Wymagania stawiane nauczycielom / Lidia Woltman ; Obraz dziecka 
funkcjonujący w nowych dokumentach programowych / Jolanta Nowak ; Wrażliwość 
teoretyczna nauczyciela - stare czy nowe dyskursy pedagogiczne? / Małgorzata Karwowska-
Struczyk ; Problemy z upowszechnianiem edukacji przedszkolnej w Polsce / Jerzy 
Lackowski. Jaka szkoła dla dzieci sześcioletnich po reformie? / Agnieszka Nowak-Łojewska ; 
Nauczyciel najmłodszych uczniów w kontekście społecznej debaty o kształt edukacji dzieci 
6-letich / Teresa Neckar-Ilnicka ; Rodzice jako pierwsi nauczyciele. Partnerzy, petenci czy zło 
konieczne? / Piotr Kowalczuk ; Meandry ochrony dziecka i dzieciństwa. Kilka refleksji 
nauczyciela akademickiego / Danuta Waloszek ; Argumenty na rzecz nauczyciela 
początkującego / Danuta Waloszek. 
Sygn. 248595 Czytelnia  
 



19. 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. - 164, [1] s. : il. ; 24 cm 
Zawiera: O znaczeniu dzieciństwa. Aspekt ciała i duszy w edukacji / Christian Rittelmeyer ; 
Droga rozwoju małego dziecka oraz zadania wychowawcy w okresie wkraczania dziecka w 
wiek szkolny / Geseke Lungres ; Zaufanie przez doświadczenie - przejście z przedszkola do 
szkoły z perspektywy nauczyciela wychowawcy / Peter Singer ; Kształcenie metakompetencji 
i funkcji ludzkiego Ja w okresie dzieciństwa / Gerald Huther ; Jak współcześnie dzieci uczą 
się kształtować swoje ciało? Zmieniona konstytucja organizmu i „nowe choroby dziecięce”/ 
Jan Vagedes ; Spirala zamiast drabiny - o programie nauczania szkoły waldorfskiej jako 
tworze organicznym / Sylwia Bardt ; Autonomiczne uczenie się od pierwszego dnia szkoły. 
Inspiracje dla współczesnej dydaktyki waldorfskiej w klasach szkoły podstawowej / Thomas 
Jachman ; O zmianę sposobu przechodzenia z przedszkola do szkoły, ale jaką zmianę / 
Margarete Kaiser. 
Sygn. 246289 Czytelnia  
 
20. Fiedler, Maria : Matematyka już w przedszkolu / Maria Fiedler. - Wyd. 3 popr. - 
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 170, [2] s. : rys. ; 20 cm. - 
Bibliogr. s. 170-[171] 
Zawiera: Treści matematyczne w programie wychowania w przedszkolu. Realizacja 
programu. Pomoce dydaktyczne ; Przykłady pracy z dziećmi: Dzieci młodsze - 3 - i 4-letnie - 
klasyfikowanie przedmiotów według różnych cech, porównywanie wielkości, stosunki 
ilościowe, porównywanie liczebności zbiorów, tworzenie zbiorów równolicznych, 
wprowadzanie liczebników głównych i porządkowych. Dzieci starsze - 5- i 6-letnie - 
klasyfikowanie przedmiotów według cech jakościowych, Tworzenie zbiorów na podstawie 
pojęć ogólniejszych, porównywanie liczebności zbiorów, poznawanie liczebników głównych i 
porządkowych w zakresie 10, podział zbioru na podzbiory rozłączne i ponowne ich łączenie 
jako przygotowanie do dodawania liczb. 
Sygn. 208443 Czytelnia  
Sygn. 208444 Wypożyczalnia  
Sygn. 208445 Wypożyczalnia  
Sygn. 208446 Wypożyczalnia  
 
21. Fiutowska, Teresa : Dziecko w domu i w przedszkolu : vademecum dla 
rodziców i nauczycieli / Teresa Fiutowska, Anna Rumińska ; [oprac. graf. Beata 
Łęska-Jasiak]. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2010. - 192 
s. : il. kolor. ; 24 cm 
Zawiera: Między nami rodzicami: Relacje dziecka z rodzicami ; Zanim dziecko pójdzie do 
przedszkola: Dlaczego dziecko powinno być przedszkolakiem, czyli zalety przedszkola. 
Przedszkole pierwszym szczeblem do dalszej edukacji. Co dziecko robi źle w przedszkolu? 
Jak zapisać dziecko do przedszkola? ; Adaptacja dziecka do przedszkola: Jak pomóc 
dziecku w przystosowaniu się do warunków przedszkolnych? Współdziałanie przedszkola z 
rodzicami (formy współpracy z rodzicami, co to jest Rada Rodziców?) ; Relacje nie tylko 
między dziećmi: Konflikty miedzy dziećmi i między dziećmi a dorosłymi (przyczyny 
konfliktów, za co i jak nagradzać, za co karać?) ; Bezpieczeństwo - ważna rzecz ; Być, żyć i 
działać - czyli sposoby poznawania świata przez dziecko: Jak dziecko poznaje świat? ; W 
zdrowym ciele zdrowy duch - od rana do wieczora: Życie według rozkładu? Co to takiego 
higiena osobista? Każdy powie ruch to zdrowie (zespołowe zabawy ruchowe, zabawy 
ruchowe, stare i nowe, zabawy lubiane) ; Dziecko i przyroda: W zaczarowanym świecie 
przyrody ; Mowa to ważna rzecz (usprawnianie aparatu artykulacyjnego) ; Od bajeczki do 
książeczki: W świecie baśni, bajek, bajeczek ; Zanim dziecko zacznie czytać (czytanie 
obrazków i różnych znaków, zabawy w czytanie) ; Przygotowanie do pisania ; Matematyka 
wokół nas ; Aktywna twórczość dziecka (różne rodzaje aktywności twórczej dziecka) ; „Kto ty 



jesteś” - czyli o patriotyzmie (Co to jest patriotyzm? Nasze małe ojczyzny. Wychowanie 
patriotyczne w przedszkolu). 
Sygn. 247964 Czytelnia  
 
22. Goddard, Sally : 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. - 132 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. podm. s. 127. - Indeks 
Przedstawiono rozwojowe testy przesiewowe dla dzieci w wieku 4-7 lat oraz dla dzieci 
powyżej 7 lat. Pozwalają one sprawdzić obecność asymetrycznego tonicznego odruchu 
szyjnego (ATOS), symetrycznego tonicznego odruchu szyjnego (STOS), tonicznego odruchu 
błędnikowego (TOB) oraz kontrolować równowagę statyczną, koordynację, percepcję 
wzrokową i integrację wzrokowo-ruchową. Zwrócono uwagę na bezpośredni związek 
pomiędzy niedojrzałością układu ruchowego a osiągnięciami w szkole. Zaprezentowano 
sprawdzony w praktyce program ćwiczeń integrujących do wykorzystania w pracy z klasą lub 
mniejszą grupą dzieci w trakcie jednego roku szkolnego. Wskazano jak korzystać z testów 
przesiewowych oraz jak analizować i interpretować ich wyniki. 
Sygn. 252149 Czytelnia  
Sygn. 252150 Wypożyczalnia  
 
23. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta : Dziecięca matematyka : metodyka i 
scenariusze zajęć w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych / Edyta 
Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne, 2000. – 268, [1] s. : il. ; 24 cm 
Zawartość: Orientacja przestrzenna ; Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej i 
zdolności do wysiłku intelektualnego ; Rytm i rytmiczna organizacja czasu ; Przyczyna i 
skutek. Przewidywanie następstw ; Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów ; 
Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka ; Klasyfikacja ; Pomaganie 
dzieciom w uświadamianiu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują 
zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność. Przybliżanie 
dzieciom aspektu kardynalnego liczby ; Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie 
dzieciom aspektu porządkowego liczby ; Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i 
pomaganie dzieciom w uświadamianiu sobie stałej długości ; Intuicje geometryczne ; 
Pomaganie dzieciom w uświadamianiu sobie stałej ilości płynu, chociaż po przelaniu wydaje 
się, że jest go więcej albo mniej. Mierzenie ilości płynu ; Waga i ważenie ; Układanie i 
rozwiązywanie zadań z treścią oraz zapisywanie czynności matematycznych w sposób 
dostępny dla sześciolatków ; Nauczycielskie sposoby uruchamiania działań naprawczych dla 
dzieci, które rozwijają się wolniej i mogą nie osiągnąć dojrzałości szkolnej w odpowiednim 
czasie. 
Sygn. 229878 Czytelnia  
Sygn. 230288, 230289 Wypożyczalnia  
 
24. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta : 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. - 115 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 100-103 
Sygn. 252698 Czytelnia  
 



25. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta : 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 : „Edukacja Polska”, cop. 2009. - 285 s. : rys. ; 24 cm 
Sygn. 245588 Czytelnia  
Sygn. 245905 Wypożyczalnia  
 
26. Kamińska, Krystyna : Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna 
Kamińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 150 s. ; 24 
cm. – (Literatura Pedagogiczna). - Bibliogr. s. 147-150 
Zawiera m.in.: Wspomaganie nauki czytania – od aktywności własnej nauczyciela do 
aktywności twórczej dziecka. Rodzice – nauczyciel. Czy możliwe jest współdziałanie? 
Sygn. 227118 Czytelnia  
Sygn. 227099-227102 Wypożyczalnia  
 
27. Karbowniczek, Jolanta : Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką / 
Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma. - Kraków : 
„Ignatianum” ; Wydawnictwo „WAM”, 2011. - S. 354-360 : Indywidualizacja we 
wspomaganiu rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym 
Sygn. 251154 Czytelnia  
 
28. Klim-Klimaszewska, Anna : Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa 
programowa / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy „Erica”, 
2010. - S. 143-157 : Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole (gotowość 
szkolna, gotowość do nauki czytania, pisania, przygotowanie dzieci pięcioletnich do 
podjęcia obowiązków ucznia) ; S. 159-173 : Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
Sygn. 246757 Czytelnia  
Sygn. 247061, 247165, 247947 Wypożyczalnia  
 
29. Łada-Grodzicka, Anna : ABC... : program wychowania przedszkolnego XXI 
wieku / Anna Łada-Grodzicka [oraz] Ewa Bełczewska [et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000. - 159, [1] s. : il. ; 24 cm. – 
(Reforma w Przedszkolu). - Bibliogr. s.159-[160] 
Sygn. 10358 B/P Czytelnia  
 
30. Mały uczeń w szkole / pod red. Anety Jegier. - Gdańsk : Wydawnictwo 
„Harmonia”, 2010. - 180 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 
Spis treści: Podstawa programowa, czyli wiadomości i umiejętności, z którymi dziecko może 
przystąpić do nauki w szkole - Aneta Jegier ; Adaptacja sześciolatka do szkoły. Co zrobić, 
aby zminimalizować koszty dziecięcych lęków? - Aneta Jegier ; 
W pułapce pierwszej klasy. Dziecko i jego emocje w trudnej sytuacji - Agnieszka Gąstoł ; 
Nauczyciel nauczania zintegrowanego jako mistrz i przyjaciel - Aneta Jegier ; 
Droga do celu czy droga donikąd? Jak nagradzać i karać? - Agnieszka Gąstoł ; W 
poszukiwaniu skutecznej metody nauki czytania -Edyta Roszyńska ; Jak sprawić, aby mały 
uczeń polubił matematykę? - Aneta Jegier ; Zalety i wady użytkowania komputera a proces 
dydaktyczny - Patrycja Brożek-Urban ; Dziecko w sytuacji konfliktu interpersonalnego - 
Agnieszka Gąstoł ; Wspólny cel - dobro dziecka, czyli o współpracy szkoły z rodzicami - 
Aneta Jegier ; Trudności dzieci w domu i szkole. Zaburzenia integracji sensorycznej i 
zachowania - Aneta Jegier ; Dys-problemy, czyli jak pomóc dziecku z dysleksją lub 
dyskalkulią - Aneta Jegier, Iwona Barcikowska ; A jeśli to geniusz? - Agnieszka Gąstoł, 



Aneta Jegier ; Sześciolatki w szkole. Spojrzenie nauczyciela nauczania zintegrowanego - 
Małgorzata Dybus. 
Sygn. 246931 Wypożyczalnia  
 
31. Nadolna, Beata : Przygotowanie przedszkolaka do szkoły / Beata Nadolna. - 
Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2009. - 164 s. ; 18 cm. - (Rady 
dla Rodziców i Wychowawców) 
Praktyczne rady dla rodziców i wychowawców, jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość 
szkolną, co zrobić, by dziecko potrafiło się odnaleźć w nowym środowisku, by poradziło 
sobie w różnych sytuacjach, by wykorzystało zapał i motywację do nauki, by umiało wykazać 
się swoją wiedzą i umiejętnościami, by znalazło przyjaciół. 
Sygn. 248461 Wypożyczalnia  
 
32. Naprawa, Renata : Rosnę radośnie : zasady udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach oraz oddziałach 
przedszkolnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach. - Gdańsk : 
Wydawnictwo „Harmonia”, 2013. - 106, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 104-107 
Spis treści: I. Ramowy program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. II. Ramowy plan pracy 
na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. III. Szczegółowy program zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych. IV. Program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych. Aneks - ankieta dla 
nauczyciela. 
Sygn. 253350 Czytelnia  
 
33. Nowe orientacje edukacji przedszkolnej / pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej ; 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków 
: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1992. - 296, [4] s. : il. ; 23 
cm. – (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny ; z. 144 ; Prace Pedagogiczne ; 13) 
Zawiera m.in.: 
S. 133-146 : Metafora tworzona przez dziecko w wieku przedszkolnym / Lucyna Smółka. 
S. 147-153 : Ekspresja słowna dziecka w wieku przedszkolnym / Wanda Łata. 
S. 155-169 : Teoria i praktyka wychowania umysłowego w przedszkolu / Danuta Waloszek. 
S. 171-184 : Potrzeby i możliwości poznawcze dziecka / Maria Kielar. 
S. 185-200 : Dydaktyka w przedszkolu a rozwój biologiczny dziecka / Wacław Gniewkowski. 
S. 201-208 : Scenariusze sytuacyjne w wychowaniu umysłowym dziecka w wieku 
przedszkolnym / Elżbieta Dankiewicz. 
S. 209-223 : O zainteresowaniu dzieci w wieku przedszkolnym nauką szkolną / Gabriela 
Paprotna. 
S. 225-231 : Zabawy badawcze w działalności wychowawczej przedszkola / Bożena 
Muchacka. 
S. 233-244 : Zachowanie prospołeczne dzieci sześcioletnich / Magdalena Grochowalska. 
S. 245-263 : Rozwijanie gotowości szkolnej dzieci w wieku przedszkolnym - kontekst 
pedeutologiczny / Krystyna Duraj-Nowakowa. 
S. 265-277 : Kształtowanie postaw społeczno-moralnych dzieci w przedszkolu / Barbara 
Górecka. 
S. 279-287 : Przeciw dydaktyzmowi w przedszkolu - wychowanie umysłowe dzieci w wieku 
przedszkolnym (sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji) / Elżbieta Dankiewicz, Wanda 
łata. 
Sygn. 214155 Czytelnia  
 



34. O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony 
Zwierzchowskiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2010. - 437 s. : il. ; 
25 cm. - Bibliogr. przy pracach 
Zawiera m.in.: Dziecko w siódmym roku życia a start szkolny / Jerzy Niemiec ; Wczesna edukacja 
dzieci - stan, potrzeby i kierunki przemian / Sabina Guz ; Start szkolny uczniów - studium porównawcze 
/ Mirosława Cylkowska-Nowak ; Problematyka startu szkolnego na łamach czasopism pedagogicznych 
w latach 2000-2008 / Elzbieta Marek, Olga Zamecka-Zalas ; Wcześniejszy start szkolny w kontekście 
rozwoju i edukacji dziecka / Bożena Suchacka ; Start szkolny dziecka sześcioletniego - między 
koniecznością a potrzebą / Krystyna Kusiak, Renata Stawinoga ; Wcześniejsza edukacja dzieci 
sześcioletnich w szkole w opiniach nauczycieli przedszkoli / Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk.  
Sygn. 248424 Czytelnia 
 
35. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod 
red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny 
Szpotowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak” T. i J. Śniecińscy, cop. 
2011. – 446 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 
Sygn. 252342 Czytelnia  
Sygn. 252343 Wypożyczalnia  
 
36. Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz. - 
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - 438 s. : wykr. ; 
24 cm 
Zawiera m.in.: Pedagogia widzialna i niewidzialna w edukacji przedszkolnej. Aspekty 
rozwojowe / Stanisława Włoch ; Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci sześcioletnich / 
Małgorzata Kowalik-Olubińska ; Przygotowanie dzieci sześcioletnich do korzystania z książki 
/ Małgorzata Centner-Guz ; Zdolności intelektualne a myślenie twórcze dzieci sześcioletnich / 
Barbara Bilewicz-Kuźnia ; Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną / 
Krystyna Żuchelkowska ; Dziecko u progu szkoły - kompetencje emocjonalne i ich 
uwarunkowania / Elżbieta Niczyporuk. 
Sygn. 240885 Czytelnia  
 
37. Siarkiewicz, Elżbieta : Ostatni bastion czyli Jawne i ukryte wymiary pracy 
przedszkola / Elżbieta Siarkiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. - 
206, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. 
Sygn. 229618 Wypożyczalnia  
Sygn. 229767 Wypożyczalnia  
 
38. Skarbek, Karolina : Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego 
dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące 
organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Karolina Skarbek, Irmina 
Wrońska. - Kraków : „Bliżej Przedszkola”, 2013. - 179, [12] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 
174-177 
Publikacja przybliża pojęcie i metody diagnozy funkcjonalnej, porządkuje wiedzę z zakresu 
prawidłowości i rozwoju dziecka w poszczególnych sferach, rozwija umiejętności 
konstruowania prób diagnostycznych do oceny rozwoju dziecka, omawia ogólne zasady 
dotyczące organizowania działań wspierających rozwój dziecka, przedstawia zagadnienia 
dotyczące planowania terapii i doboru odpowiednich ćwiczeń, pokazuje, jak można 
organizować działania wspierające w sposób praktyczny, zawiera gotowe arkusze 
diagnostyczne. 
Sygn. 252881 Czytelnia  
Sygn. 252882, 252883 Wypożyczalnia 



39. Skipor-Rybacka, Irena : Czy przedszkole przygotowuje dzieci do życia 
szkolnego ? : (dojrzałość społeczna dzieci siedmioletnich do podjęcia roli ucznia i jej 
wychowawcze uwarunkowania) / Irena Skipor-Rybacka. - Poznań : Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1991. - 114, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. 
s. 104-112 
Zawiera: Psychologiczna i pedagogiczna problematyka dojrzałości szkolnej (przegląd badań 
nad dojrzałością szkolną, prognostyczność badań dojrzałości szkolnej) ; Istota dojrzałości 
społecznej (dojrzałość a rozwój społeczny dzieci 7-letnich, analiza przesłanek stanowiących 
o zakresie pojęcia dojrzałości społecznej do podjęcia roli ucznia) ; Ogólna charakterystyka 
czynników determinujących dojrzałość społeczną dzieci siedmioletnich ; Metodologiczna 
charakterystyka badań ; Poziom i właściwości dojrzałości społecznej dzieci 7-letnich do 
podjęcia roli ucznia (dojrzałość dzieci 7-letnich do kontaktów interpersonalnych, poziom 
dojrzałości dzieci 7-letnich do współżycia w grupie społecznej, dojrzałość dziecka 7-letniego 
do działań zbiorowych, dojrzałość do zadań szkolnych) ; Próba syntezy i implikacje 
praktyczne. 
Sygn. 209090 Czytelnia  
 
40. Sześciolatki w Polsce raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. 
Aldony Kopik ; [aut. raportu Elżbieta Cieśla et al.]. - Kielce : Wydawnictwo „Tekst”, 
2007. - 249 s. : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczy (CD-ROM) 
S. 12-14 : Cele i koncepcja badań / Aldona Kopik, Barbara Walasek. 
S. 15-16 : Schemat doboru próby / Barbara Walasek. 
S. 17-19 : Charakterystyka próby według klasyfikacji / Barbara Walasek. 
S. 20-21 : Badania zdrowia dziecka / Ewa Małgorzata Szumilas. 
S. 21 : Badania rozwoju fizycznego i aktywności ruchowej / Małgorzata Markowska. 
S. 22 : Badania rozwoju sprawności fizycznej dziecka / Elżbieta Cieśla. 
S. 23-26 : Badania rozwoju umysłowego / Aldona Kopik. 
S. 27-30 : Badania rozwoju społeczno-emocjonalnego / Aldona Kopik, Jadwiga 
Klimaszewska. 
S. 31-32 : Badania ankietowe rodziców i nauczycieli / Barbara Walasek. 
S. 33-36 : Metoda pracy / Aldona Kopik. 
S. 37-40 : Ogólna charakterystyka placówek / Barbara Walasek. 
S. 41-49 : Rodzice (status społeczno-ekonomiczny, środowisko rozwoju umiejętności dzieci, 
aspiracje edukacyjne rodziców wobec dzieci) / Barbara Walasek. 
S. 50-54 : Dziecko (Uwagi wstępne - sfery diagnozy gotowości szkolnej dzieci) / Aldona 
Kopik. 
S. 54-84 : Ocena zdrowia dziecka (Zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne i społeczne, opieka 
medyczna i psychopedagogiczna) / Ewa Małgorzata Szumilas. 
S. 85-101 : Rozwój fizyczny i aktywność ruchowa / Małgorzata Markowska. 
S. 102-134 : Sprawność fizyczna / Elżbieta Cieśla. 
S. 135-172 : Rozwój umysłowy / Aldona Kopik. 
S. 173-212 : Rozwój społeczno-emocjonalny / Jadwiga Klimaszewska, Aldona Kopik. 
S. 213-223 : Nauczyciel / Barbara Walasek. 
Sygn. 242654 Czytelnia  
 
41. Tokarska, Elżbieta : Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku 
wychowania przedszkolnego : materiały dla dziecka / Elżbieta Tokarska, Jolanta 
Kopała ; il. Marta Stanisławiak-Chmielewska. - Warszawa : „Edukacja Polska”, cop. 
2011. - 31 s. : il. kolor. ; 28 cm 
Książka zawiera: Pomoce do przeprowadzenia diagnozy we wrześniu (I próba) i w maju (II 
próba), w formie zadań dla dziecka, sprawdzające poziom jego umiejętności, arkusz do 
wpisywania wyników badania diagnostycznego oraz ankietę dla rodziców dziecka. Opis 
przeprowadzenia diagnozy i materiały dla nauczyciela znajdują się w Programie wychowania 



przedszkolnego, przygotowanym przez autorki. Wyniki diagnozy dają nauczycielowi pełną 
wiedzę na temat poziomu grupy w poszczególnych sferach rozwoju, ułatwiają wyłonić dzieci 
do pracy indywidualnej, wyrównawczej i rozwijającej zdolności, pomagają monitorować 
postępy każdego dziecka, pozwalają dobrać najwłaściwsze metody pracy indywidualnej z 
dzieckiem i z całą grupą, umożliwiają wybór najodpowiedniejszych materiałów i publikacji. 
Sygn. 250345 Czytelnia  
 
42. Waszkiewicz, Elżbieta : Pracuję z sześciolatkiem : poradnik dla nauczycieli i 
rodziców / Elżbieta Waszkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne, 1996. - 126, [2] s. : rys., tab. ; 21 cm. - Bibliogr. s.[127] 
Sygn. 220554 Czytelnia  
Sygn. 220778 Wypożyczalnia  
 
43. Waszkiewicz, Elżbieta : Stymulacja psychomotorycznego rozwoju dzieci 
6[sześcio] - 8[ośmio] - letnich : wyrównywanie startu szkolnego / Elżbieta 
Waszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 195, [1] s. 
: rys. ; 21 cm 
Zawartość: Problemy teoretyczne i organizacyjne związane z dojrzałością szkolną: 
Właściwości rozwoju psychicznego dzieci sześcio- i siedmioletnich, Dojrzałość szkolna, 
Indywidualne różnice rozwojowe w przygotowaniu dzieci do szkoły, Formy pracy 
psychopedagogicznej w zakresie wyrównywania startu szkolnego, Ćwiczenia korekcyjno-
wyrównawcze jako metoda zapobiegania trudnościom szkolnym. 
Materiały pomocnicze do pracy z dziećmi. Wyrównywanie zaburzeń rozwojowych: Ogólne 
założenia i zasady pracy stymulacyjno-wyrównawczej, Stymulacja rozwoju motorycznego, 
Stymulacja percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-słuchowej, Stymulacja percepcji 
słuchowej. 
Załączniki: Zestaw ćwiczeń stymulacji rozwojowej, Konspekty zajęć: „Poprawne 
wypowiadanie się zdaniami”, „Usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowej. Segregowanie 
jako ćwiczenie wprowadzające do klasyfikacji”, Zaznajomienie z pojęciami „zdanie”, „wyraz”. 
Analiza zdań i ich porównywanie. 
Sygn. 210274 Czytelnia  
Sygn. 210275, 212811, 212812 Wypożyczalnia  
 
44. Wiatrowska, Leokadia : Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a 
ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Wyd. 2. - 
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. - 194 s. ; 24 cm 
Spis treści: I. Dylematy wokół podstawowych pojęć. 1. Ujęcie definicyjne podstawowych 
pojęć; 2. Gotowość dziecka; 3. Gotowość instytucji; 4. Gotowość rodziców. II. Współczesny 
sześciolatek. 1. Sylwetka i rozwój; 2. Sfera fizyczna; 3. Sfera poznawcza; 4. Sfera 
społeczno-emocjonalna; 5. Empatia. III. Rozważania o podmiotowości dziecka. 1. Istota 
dziecięcej podmiotowości; 2. Zabawa jako istotny czynnik budowania autonomii dziecka; 3. 
Przygotowanie do nauki jako świadomej działalności; 4. Kształtowanie nastawień i 
obowiązkowości. IV. Rodzice sześciolatka. 1. Postawy rodzicielskie; 2. Tworzenie warunków 
sprzyjających kształtowaniu systemu wartości dzieci w wieku przedszkolnym; 3. Różnice 
indywidualne a deficyty rozwojowe. V. Sześciolatek w przedszkolu i w szkole. 1. Modyfikacje 
funkcji przedszkola; 2. Nastawienie szkoły wobec sześcio-, siedmioletniego ucznia. VI. 
Obszary działań diagnostycznych. 1. Sens diagnozy pedagogicznej; 2. Kompetencje 
diagnostyczne nauczyciela; 3. Narzędzia badań gotowości szkolnej; 4. Trudności z wyborem 
diagnostycznych instrumentów. Podsumowanie. 
Sygn. 252436, 252437 Wypożyczalnia 
 



45. Wilgocka-Okoń, Barbara : Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara 
Wilgocka-Okoń. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. - 115 s. : il. ; 
21 cm 
Terminologia: dojrzałość szkolna, gotowość szkolna, przygotowanie do szkoły. Historia 
badań nad dojrzałością szkolną oraz związki między dojrzałością szkolną a środowiskiem. 
Zasady konstruowania i struktura testu dojrzałości szkolnej, przykłady zadań w badaniach 
indywidualnych, warunki oraz kolejność prowadzenia badań testowych, sposób ich 
oceniania. Wyniki badań nad związkami między gotowością dziecka do szkoły a spełnianiem 
przez nie obowiązków szkolnych. Dojrzałość szkolna a  praca z dziećmi sześcioletnimi. 
Sygn. 238263 Czytelnia  
Sygn. 247911, 248192 Wypożyczalnia 
 
46. Włoch, Stanisława : Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka 
Włoch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2009. - 217 s. : il. ; 21 cm. - 
Bibliogr. s. 208-217 
Spis treści: I. Współczesne problemy edukacji dziecka: wyzwania współczesnej edukacji 
wobec dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w procesie kształcenia i 
wychowania, kompetencje diagnostyczne nauczycieli wczesnej edukacji. II. Uwarunkowania 
rozwoju w okresie dzieciństwa: fragmentaryczne deficyty i zaniedbania w rozwoju dzieci w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, opóźnienia i deficyty rozwoju motorycznego, 
fragmentaryczne zaburzenia procesów intelektualno-poznawczych, zaburzenia procesów 
emocjonalnych, zaburzenia procesów dynamiki nerwowej. III. Diagnoza w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej: pojęcie diagnozy, diagnoza całościowa (holistyczna) i jej 
struktura, znaczenie diagnozy całościowej (holistycznej) w procesie kształcenia i 
wychowania. IV. Metody diagnozowania i sposoby ich wykorzystania w praktyce: obserwacja 
jako metoda diagnozowania, analiza wytworów dziecka, dialog (rozmowa) w diagnozie 
dziecka. V. Metody diagnozowania środowiska dziecka: wywiad w diagnozowaniu 
środowiska, rysunek w diagnozowaniu  środowiska rodzinnego, rozmowa z dzieckiem w 
diagnozie środowiskowej, dokumentoskopia – analiza dokumentów. Przykładowa diagnoza 
całościowa (holistyczna). 
Sygn. 246202 Czytelnia  
 
47. Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej / pod red. Elżbiety Zyzik. - 
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego, 2009. - 271, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr., netogr. przy pracach 
Zawiera m.in.: 
S. 103-118 : Rozwój poznawczy dzieci w wieku przedszkolnym / Irena Stańczak. 
S. 119-130 : Wybrane zagadnienia rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym / Piotr 
Pasiński. 
S. 131-145 : Dojrzałość szkolna dzieci i metody prowadzące do jej osiągnięcia / Agnieszka 
Kaczmarczyk. 
S. 147-159 : Podmiotowość w procesie wychowania przedszkolnego / Irena Stańczak. 
S. 161-175 : Metody poznawania dzieci w wieku przedszkolnym / Mirosława Parlak. 
S. 227-242 : Nauczyciel wychowania przedszkolnego / Justyna Miko-Giedyk, Renata 
Miszczuk. 
Sygn. 249392 Czytelnia  
 
48. Zakrzewska, Barbara : Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / 
Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. - 
109, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Psychologia, Pedagogika). - Bibliogr. przy rozdz. 
Sygn. 236536 Czytelnia  
Sygn. 236538, 236539, 239909 Wypożyczalnia  



49. Zwierzchowska, Iwona : Wątpliwości i nadzieje – czyli nauczyciele przedszkoli 
o reformie oświaty // W: Edukacja przedszkolna w Polsce i na świecie : wybrane 
zagadnienia / red. Teresa Parczewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – S. 125-141 
Zawiera m.in.:  
Sygn. 252376 Czytelnia  
Sygn. 252914 Wypożyczalnia  
Sygn. 252915 Wypożyczalnia  
Sygn. 253103 Wypożyczalnia  
Sygn. 253104 Wypożyczalnia 
 
Wydawnictwa ciągłe (materiały dostępne w Czytelni) 
 
50. Aleksiak, Małgorzata : Czy warto dokonać samokontroli? / Małgorzata Aleksiak 
// „Doradca Nauczyciela Przedszkola”. - 2013, nr 19, s. 50-51 
Diagnoza przedszkolna przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej prowadzona przez nauczyciela przedszkola. Cele diagnozy. Praca 
wspomagająco-korygująca. 
 
51. Boszko-Szczęśniak, Agnieszka : Jak pomóc przedszkolakom w łagodnym 
przejściu do szkoły? / Agnieszka Boszko-Szczęśniak // „Wychowanie w Przedszkolu”. 
- 2014, nr 1, s. 51-52 
Współpraca przedszkola ze szkołą podstawową. Wycieczki dzieci 5- i 6-letnich do szkoły. 
 
52. Chmielewska, Anna : Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci do podjęcia 
nauki szkolnej / Anna Chmielewska, Barbara Pilch // „Buski Kwartalnik Edukacyjny”. - 
2007, nr 16, s. 7-8 
Rola przedszkola oraz grup „0” w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki szkolnej. 
 
53. Jagła, Aleksandra : Gotowość szkolna sześciolatka / Aleksandra Jagła // 
„Życie Szkoły”. - 2013, nr 7, s. 4-6 
Charakterystyka najważniejszych sfer dotyczących gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich: 
samodzielności, umiejętności pokonywania trudności oraz przygotowania do nauki pisania, 
czytania i matematyki. 
 
54. Janiszewska, Bożena : Jak pomóc dziecku w dobrym starcie do szkoły? / 
Bożena Janiszewska // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2013, nr 9, s. 18-[25] 
 
55. Janiszewska, Bożena : Sześciolatek na starcie - jaki jest i jak z nim pracować. 
[Cz. 1] / Bożena Janiszewska // „Dyrektor Szkoły”. - 2013, nr 7, s. 17-20 
Autorka przedstawia zmiany zachodzące w organizmie dziecka sześcioletniego oraz zwraca 
uwagę na potrzebę diagnozowania dziecka pod względem dojrzałości szkolnej. 
 
56. Janiszewska, Bożena : Sześciolatek na starcie. Cz. 2 / Bożena Janiszewska // 
„Dyrektor Szkoły”. - 2013, nr 8, s. 19-21 
Spostrzeganie wzrokowe. Spostrzeganie słuchowe. Myślenie sześciolatków. Strefa 
emocjonalno-społeczno-motywacyjna. Praca z klasą łączoną - sześciolatkami i 
siedmiolatkami. 
 
57. Kempisty, Anna : Profilaktyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna 
Kempisty // „Wychowawca”. - 2006, nr 4, s. [20]-21 



58. Przygotowanie dziecka dyslektycznego do rozpoczęcia nauki w szkole. 
Wyrównywanie zaburzeń rozwojowych w przedszkolu. Wskazówki terapeutyczno-
wychowawcze. 
 
59. Kołodziejska, Lidia : Domowy arkusz obserwacji gotowości szkolnej / Lidia 
Kołodziejska // „Doradca Nauczyciela Przedszkola”. - 2014, nr 25, s. 36-37 
Zachowania i umiejętności dziecka przedszkolnego. Arkusz skierowany do rodziców. 
 
60. Kołodziejska, Lidia : Program własny „Zanim pójdę do szkoły” / Lidia 
Kołodziejska // „Doradca Nauczyciela Przedszkola”. - 2014, nr 25, s. 25-27 
Przygotowanie dziecka przedszkolnego do roli ucznia, zapewnienie mu bezpieczeństwa i 
dobrego samopoczucia w szkole i w kontaktach z rówieśnikami. Ankieta dla rodziców „Moje 
dziecko w szkole”. Plan współpracy ze szkołą podstawową. 
 
61. Kołodziejska, Lidia : Zanim nasze dzieci pójdą do szkoły... / Lidia Kołodziejska 
// „Doradca Nauczyciela Przedszkola”. - 2014, nr 25, s. 4-8 
Dojrzałość szkolna. Współpraca z rodzicami. Na co należy zwrócić szczególną uwagę 
rodziców. Czynniki kształtujące dojrzałość szkolną. Diagnoza przedszkolna. Relacje 
nauczyciel-rodzic dziecka. Obserwacja rodzicielska i ćwiczenia z dzieckiem w domu. 
Wskazówki dla rodziców. Współpraca przedszkola ze szkołą podstawową. 
 
62. Paszkiewicz, Klaudia : Kształtowanie gotowości dziecka do szkoły / Klaudia 
Paszkiewicz [i in.] // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2013, nr 1, s. 50-53 
Czym charakteryzuje się dziecko, które jest wystarczająco dojrzałe. Rola zabawy w 
przygotowaniu do szkoły. Zalety zabawy. Problem rozstania z rodzicami. Praca psychologa z 
dziećmi. Współpraca z nauczycielami. Praca dziecka w grupie - kontakty z rówieśnikami. 
 
63. Ratajczyk, Aleksandra : Sześciolatek przychodzi do szkoły / Aleksandra 
Ratajczyk // „Psychologia w Szkole”. - 2013, nr 4, s. 22-29 
Obraz sześciolatków i sposoby wprowadzania ich w środowisko szkolne. 
 
64. Sałasińska-Andruszkiewicz, Joanna : Oczami praktyka : sześciolatek w 
szkolnej ławce / Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz // „Życie Szkoły”. - 2014, nr 2, s. 
14-16 
Dojrzałość emocjonalna sześciolatków. 
 
65. Soja, Lidia : Sześciolatki do szkoły - sylwetka dziecka sześcioletniego / Lidia 
Soja // „Buski Kwartalnik Edukacyjny”. - 2013, nr 41, s. 3-5 
Obniżenie wieku szkolnego zgodnie z założeniami reformy edukacji. Ustawa z dnia 27 
stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o systemie oświaty, według której obowiązek szkolny 
dla sześciolatków został przesunięty na 1 września 2014 r. Zadania szkoły. Rozwój 
psychofizyczny dzieci sześcioletnich (rozwój ruchowy, rozwój mowy i myślenia, rozwój 
wyobrażeń i spostrzeżeń, rozwój uwagi, wyobraźni, pamięci). 
 
66. Sałasińska-Andruszkiewicz, Joanna : Oczami praktyka: sześciolatek w 
szkolnej ławce / Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz // „Życie Szkoły”. - 2014, nr 2, s. 
14-16 
Dojrzałość emocjonalna sześciolatków. 
 



67. Strzelecka-Lemiech, Alicja : Rozwój emocjonalny dziecka / Alicja Strzelecka-
Lemiech // „Doradca Nauczyciela Przedszkola”. - 2013, nr 23, s. 42-45 
Na czym polega rozwój emocjonalny. Warunki rozwoju emocjonalnego. Rozwój emocjonalny 
dziecka w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat). 
 
68. Szyszka, Anna : Idę do szkoły... : wybór współczesnej literatury dziecięcej 
związanej z pierwszym dniem w szkole / Anna Szyszka// „Doradca Nauczyciela 
Przedszkola”. - 2014, nr 25, s. 10-13, 15 
 
69. Waloszek, Danuta : Istota przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole / 
Danuta Waloszek // „Bliżej Przedszkola”. - 2006, nr 11, s. 13, 15-16 
Próba zdefiniowania pojęcia „przygotowanie”. Decyzje MENiS w sprawie rocznego, 
obowiązkowego przygotowania dzieci do szkoły. Argumenty na rzecz dojrzałości dzieci do 
nauki szkolnej. Dyskusja wokół roli przedszkoli w zakresie przygotowania dzieci do nauki. 
 
70. Waloszek, Danuta : Istota przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole / 
Danuta Waloszek // „Bliżej Przedszkola”. - 2006, nr 12, s. 14-17 
Tendencja przedmiotowego traktowania dziecka i tendencja skierowana na respektowanie 
praw rozwojowych dziecka. Propozycje merytoryczne rozwiązania kwestii przygotowania 
dzieci do szkoły. 
 
71. Wróbel, Zofia : Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego / Zofia Wróbel // 
„Wychowanie w Przedszkolu”. - 2004, nr 1, s. 44-46 
Stosunek sześciolatków do szkoły. Przygotowanie przedszkolaków do rozpoczęcia nauki w 
szkole. 
 
72. Żuchelkowska, Krystyna : Konstruktywizm w wyrównywaniu szans 
edukacyjnych dzieci przedszkolnych / Krystyna Żuchelkowska // „Edukacja”. - 2011, 
nr 2, s. 79-87 
Poglądy L. Wygotskiego, J. Piageta i J. Brunera w edukacji przedszkolnej. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych dziecka w procesie wychowawczo-dydaktycznym w przedszkolu. 
Zmiany w edukacji przedszkolnej w świetle reformy programowej 2009/2010. 
 


