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Materiał zebrano na podstawie komputerowych katalogów i baz danych w Polsce, 
sugerując się hasłem przedmiotowym. Wybrane pozycje sprawdzono z autopsji. 
Podano lokalizację. 
 
Objaśnienie skrótów dotyczących lokalizacji w Kielcach: 
PBW – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
 
Książki  rozdziały w książkach 
 
1. Bednarek, Józef : Gra dydaktyczna // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. 
T. 2, G-Ł / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 2 t. Elżbieta Adamczuk 
et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. – S. 94-99 
Zawiera m.in.: właściwości i rodzaje gier dydaktycznych. Komputerowa gra dydaktyczna. 
Sygn. 237695 Czytelnia PBW 
Sygn. 237696 Informatorium PBW 
 
2. Bissinger-Ćwierz, Urszula : Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą / 
Urszula Bissinger-Ćwierz. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo "Klanza", 2007. - 144 s., 
[1] k. tabl. złoż. luz. : il. ; 30 cm + płyta CD.  - Bibliogr. s. 141-142. 
Poradnik metodyczny zawierający zbiór 150 zabaw z wykorzystaniem muzyki, plastyki, 
śpiewu i tańca z płytą CD i grą planszową dla pedagogów i animatorów kultury (również bez 
przygotowania muzycznego) 
Lokalizacja: 
Wrocław - Biblioteka Uniwersytecka 
Wrocław - Biblioteka Akademii Muzycznej 
Toruń - Biblioteka Uniwersytecka 
Bydgoszcz - Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
Lublin - Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
Lublin - Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II 
Lublin - Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 
Kraków - Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 
Warszawa - Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego 
Warszawa - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
Gdańsk - Biblioteka Główna Akademii Muzycznej 
Gdańsk - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
Katowice - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 
 



3. Bogdanowicz, Zofia : Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli / Zofia Bogdanowicz. - 
Wyd. 4 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - 192 s. : 1 
portr., rys. ; 20 cm.   
Sygn.  207622 Czytelnia PBW 
Sygn.  207623, 207624, 217984 Wypożyczalnia PBW 
 
4. Cossu, Menotti : Gry z wyobraźnią / Menotti Cossu ; [tł. z fr. Iwona Badowska]. - 
Bielsko-Biała : "Park", 1993. - 126 s. : rys., wykr. ; 24 cm. 
Sygn. 214203 Czytelnia PBW 
Sygn. 214204 Wypożyczalnia PBW 
 
5. Czelakowska, Danuta : Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym / Danuta Czelakowska. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2009. - 329 s. : il. ; 24 cm. 
Spis treści: 1. Cele polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej. 2. Metody nauki czytania i 
pisania w ujęciu porównawczym. 3. Proces nauki czytania. 4. Proces pisania. 5. Rozwój i 
kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 6. Praca z tekstem literackim. 7. 
Nauczanie gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej. 8. Nauczanie ortografii i interpunkcji. 9. 
Rozwijanie twórczej aktywności uczniów. 10. Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej 
edukacji dzieci. 11. Dramatyzacje w nauczaniu wczesnoszkolnym języka polskiego. 
Sygn. 246291 Czytelnia PBW 
Sygn. 246292 Wypożyczalnia PBW 
 
6. Domań, Robert : Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym / Robert Domań. - Lublin : Wydawnictwo Przedszkolak, 2003. - 71, [1] 
s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm + dysk optyczny (CD). 
Zawiera: Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Rodzaje i indeks 
metod (metody wstępne, metody aktywizujące, metody integracyjne, metody twórczego 
opracowania tematu, metody informacji zwrotnej, metody plastyczne). Opis metod i [osnowy 
zajęć]. Zabawy przy muzyce i pląsy (zabawa "Czarowanie", "Ćwiczenia palców", "O Benoje", 
"Pingwin", "Podajmy sobie rączki", "Słoneczko jest". Podróż dookoła świata - scenariusz z 
wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy. 
Sygn. 244756 Czytelnia PBW 
 
7. Gawrecki, Lechosław : Gry dydaktyczne w nauczaniu początkowym / Lechosław 
Gawrecki ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział 
Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. - Kalisz : Instytut Kształcenia Nauczycieli ODN, 
1987. - 103 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 102-103. 
Sygn. 192544 Wypożyczalnia PBW 
 
8. Goźlińska, Elżbieta : Jak skonstruować grę dydaktyczną / Elżbieta Goźlińska. -
 Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - 40 s. ; 21 cm 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
9. Klik uczy śpiewać : [multimedialne zabawy muzyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat / 
red. Dorota Miszczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 
2002. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ;12 cm + Licencja. 
Sygn.  CD 131 Audiowizualny PBW 
 



10. Kowalski, Marcin : Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach 
lektur szkolnych : Wstąp do Stowarzyszenia / Marcin Kowalski ; [rys. Grażyna Rigall]. 
- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2013. -  [39] s. : il. ; 29 cm. 
UW1:  Na okł.: Stowarzyszenie umarłych poetów, reżyseria Peter Weir : gimnazjum. 
Zawiera grę planszową: Wstąp do Stowarzyszenia opartą na motywach filmu 
"Stowarzyszenie umarłych poetów". 
Sygn. 252691 Czytelnia PBW 
 
11. Kruszewski, Krzysztof : Gry dydaktyczne // W: Encyklopedia pedagogiczna / 
pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja "Innowacja", 1993. – S. 223-
225 
Dokument dostępny także w wersji elektronicznej w Repozytorium PBW 
Sygn. 213699 Czytelnia PBW 
Sygn. 213700 Bibliografia PBW 
 
12. Kruszewski, Krzysztof : Gry dydaktyczne // W: Sztuka nauczania : podręcznik 
dla studentów kierunków nauczycielskich. T. 1, Czynności nauczyciela / pod red. 
Krzysztofa Kruszewskiego. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1991. – S 165-181 
Sygn. 209547, 209549, 209551, 209553 Wypożyczalnia PBW 
 
13. Podhájecká, Mária : Gra edukacyjna oknem do poznawania dzieciecego 
świata / Mária Podhájecká, Vladimír Gerka ; [tł. Agara Mickiewicz-Janiszewska]. - 
Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2013. - 250 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. [207]-
221. 
Zawiera: Gra jako okno do poznawania dziecięcego świata. Menedżment gier edukacyjnych. 
Gra w kontekście procesu edukacyjnego. Program edukacyjny Dziecko i świat. Powiązanie 
diagnozy pedagogicznej z programem edukacyjnym i grą. Rozwiązania praktyczne w 
zakresie rocznego programu edukacyjnego. Propozycje gier edukacyjnych. Unikalność gry w 
edukacji przedszkolnej. Kompetencja nauczyciela w dziedzinie gier. 
Prezentowana książka oferuje zestaw 169 gier edukacyjnych. Zostały one opracowane 
wielofunkcyjnie w kontekście teoretycznym, metodycznym i praktycznym. Profesjonalnie 
rozumieć grę, wiedzieć, jak grać, uczyć grać siebie i dzieci, wszechstronnie projektować gry i 
wdrażać je do procesu edukacyjnego, a także dokonywać ich ewaluacji jest pedagogicznym 
mistrzostwem i artyzmem. Publikacja zawiera załączniki z narzędziami badawczymi: arkusz 
obserwacji KM37/1/6 dla dzieci w wieku 2-4 lat i arkusz obserwacji KM37/2/6 dla dzieci w 
wieku 5-6 lat, za pomocą których można prowadzić ewaluację gry. 
Sygn. 252462 Czytelnia PBW 
 
14. Puślecki, Władysław : Gry problemowe w nauczaniu początkowym / 
Władysław Puślecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 
190, [1] s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 188-191. 
Sygn. 209030 Czytelnia PBW 
Sygn. 209031 Wypożyczalnia PBW 
 
15. Tomaszewska, Maria : Piosenki i zabawy edukacyjne na bum bum rurki, 
boomwhackers : [scenariusze dla nauczycieli, instruktorów i rodziców] / Maria 
Tomaszewska. - Radwanice (k. Wrocławia) : Wydawnictwo Muzyczne Absonic, 2013. 
- 69, [3] s. : il. kolor. ; 21x30 cm ++ płyta CD..  -- Na 1 s. okł.: CD: muzyka i slajdy. 
Książka zawiera scenariusze zabaw edukacyjnych opartych na 13 piosenkach i 1 tańcu. 
Nauczyciele, animatorzy i rodzice dostają czytelne instrukcje do pracy w zróżnicowanych 
ilościowo i wiekowo grupach (3-10 lat). Piosenki zapisane są w nutach oraz w kodzie 
kolorystycznym CHROMA-NOTES™ umożliwiającym ich zagranie na Bum Bum Rurkach®. 



Dzięki ich różnorodności, za każdym razem mamy możliwość pracowania nad innymi 
zdolnościami: muzycznymi, plastycznymi, pamięciowymi, manualnymi i językowymi. Zabawy 
te poprawiają koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową oraz uczą współpracy 
w grupie. Na dołączonej płycie CD znajdują się piosenki oraz ich wersje instrumentalne, a 
także slajdy z tekstami piosenek i kolorowymi nutami do wykorzystania na komputerze, 
rzutniku czy telewizorze. 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
Artykuły w czasopismach (dostępne w czytelni PBW, oprócz poz. zaznaczonej na 
czerwono) 
 
16. Bandurski, Jerzy : Gry i zabawy dydaktyczne na lekcjach muzyki w klasach 
początkowych / Jerzy Bandurski // „Życie Szkoły”. – 1979, nr 7/8, s. 52-56 
 
17. Bissinger-Ćwierz, Urszula : Animacja muzyczna w pedagogice zabawy / 
Urszula Bissinger-Ćwierz // „Grupa i Zabawa”. - 2001, nr 2, s. 2-6 
18. Opis podstawowych źródeł animacji muzycznej. 
 
19. Czarnecki, Marek : Muzyczne zabawy i gry dydaktyczne / Marek Czarnecki // 
„Edukacja i Dialog”. - 2001, nr 7, s. 38-45 
Propozycje i omówienie gier dydaktyczno-muzycznych. 
Dostęp online: 
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2001,99/wrzesien,171/muzyczne_zabawy_i_gry_dyd
aktyczne,1177.html   
 
20. Dencikowska, Beata : Zabawy ze śpiewem w nauczaniu zintegrowanym / 
Beata Dencikowska // „Lider”. - 2009, nr 11, s. 29-30. 
Wychowanie fizyczne w nauczania zintegrowanym ma na celu stymulowanie 
wszechstronnego rozwoju dziecka. W artykule omówiono specyfikę, charakter i zalety zabaw 
ze śpiewem, będących przykładem gier ruchowych. Wymieniono zasady postępowania przy 
nauczania zabaw ze śpiewem i przy muzyce. Opisano trzy rodzaje zabaw: rytmiczne, 
inscenizowane i taneczne oraz podano do każdego rodzaju przykłady praktyczne. 
 
21. Dębicka, Izabela : Wyobraźnia muzyczna a zdrowie emocjonalne / Izabela 
Dębicka // „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”. - R. 30 (52), nr 3 
(2006/2007), s. 65-77 
Techniki muzykoterapeutyczne - przykłady: technika "Muzyczne dzień dobry", zabawa 
"Studnia", zabawa "Zaśpiewaj i pokaż ruchem swoje imię", zabawa "Moje oczekiwania 
związane z zajęciami", zabawa "Podwodne miasto", zabawa "Zbiorowa matka" (karmienie 
muzyką), zabawa "Świateczne życzenia". Zajęcia prowadzone w przedszkolu i klasach I-III 
szkoły podstawowej. 
edukacja wczesnoszkolna -- zabawa, gry dydaktyczne 
 
22. Dębska, Danuta : Chopin znany i nieznany - gra dydaktyczna / Danuta Dębska 
// „Wychowanie Muzyczne w Szkole”. - 2010, nr 2, s. 40-41 
Gra dydaktyczna nagrodzona w konkursie "Kompozytor sercu najbliższy". Dla dzieci od lat 
10. 
 
23. Dębska, Danuta : Frycek Chopin - gra dydaktyczna / Danuta Dębska // 
„Wychowanie Muzyczne w Szkole”. - 2010, nr 2, s. 25-39 
Gra dydaktyczna nagrodzona w konkursie "Kompozytor sercu najbliższy". Dla dzieci od lat 
10. 



24. Dudek, Marek : Gra dydaktyczna "Poznaj Chopina" / Marek Dudek // 
„Wychowanie Muzyczne w Szkole”. - 2010, nr 3, s. 32-44 
Opis gry dydaktycznej "Poznaj Chopina" przeznaczonej dla osób powyżej 13 roku życia. 
 
25. Gwarecki, Lechosław : Gry dydaktyczne / Lechosław Gwarecki // „Nowa 
Szkoła”. – 1992, nr 7, s. 398-403. – Bibliogr. 
 
26. Godyla, Beata : Zabawy muzyczne, rytmizujące i ze śpiewem / Beata Godyla  
// „Świetlica w Szkole”. - 2015, nr 3, s. 7-[9] 
Propozycje zabaw muzycznych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Do wykorzystania 
podczas zajęć świetlicowych. 
edukacja wczesnoszkolna -- zabawa, gry dydaktyczne 
 
27. Gruberne-Bernacka, Barbara : Rytmika viva : (muzyka-ruch-pamięć-emocje) / 
Barbara Gruberne-Bernacka // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”. - 2008, nr 4, s. 
37-40 
Przykładowe zadania i gry dramatyczno-muzyczne. 
 
28. Gula-Kubiszewska Halina : Wielostronna aktywizacja na lekcji wf w zabawach 
i grach ruchowych w młodszym wieku szkolnym. / Halina Gula-Kubiszewska, Teresa 
Stankiewicz, Urszula Supińska // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 1996 nr 4 
s.(81)-(87), bibliogr., dodatek: Biblioteczka Monograficzna 
 
29. Jakubowski, Krzysztof : Mój pomysł na lekcję WF : korelacja 
międzyprzedmiotowa / Krzysztof Jakubowski // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. 
- 2015, [nr] 2, s. 44-47 
Scenariusz lekcji "Gry i zabawy dydaktyczno-ruchowe z uwzględnieniem korelacji 
międzyprzedmiotowej: wychowanie fizyczne - edukacja matematyczna - edukacja 
muzyczna", w której skorelowane zostały treści programowe klas I-III szkoły podstawowej. 
 
30. Kapica, Gabriela : Istota i wartości rozrywek umysłowych w świadomości 
nauczycieli klas początkowych / Gabriela Kapica. -  Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 
2005, nr 1, s. 73-90 
Gry edukacyjne. 
 
31. Kiwała, Honorata : Gra dydaktyczna "Podchody"/ Honorata Kiwała, Agnieszka 
Podbielska // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”. - 2010, nr 3, s. 45-50 
Gra dydaktyczna jako propozycja konkursu międzyklasowego dla uczniów gimnazjum. 
 
32. Kochman, Ryszard : Metoda gier dydaktycznych w procesie kształcenia 
zawodowego / Ryszard Kochman // „Szkoła Zawodowa”. – 1995, nr 8, s. 41-43 
 
33. Krystyniak, Andrzej : W zimowej szacie - lekcja w klasie I / Andrzej Krystyniak 
// „Życie Szkoły”. - 1998, nr 1, s.37-42 
Przedstawienie muzyczne. 
 
34. Makarewicz, Katarzyna : Zajęcia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem 
pedagogiki zabawy oraz metody wychowania muzycznego Carla Orffa : lekcja rytmiki 
w drugiej klasie szkoły podstawowej / Katarzyna Makarewicz // „Grupa i Zabawa”. - 
2001, nr 2, s. 25-30 
Edukacja wczesnoszkolna - zabawy i gry dydaktyczne. 



35. Parkita, Ewa : Muzyczne programy multimedialne dla dzieci w młodszym 
wieku szkolnym / Ewa Partita // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”. - 2005, nr 1, s. 
15-21 
Gry edukacyjne łączące elementy nauki i zabawy. 
 
36. Rękas, Urszula : Szkolnictwo muzyczne I stopnia - koncert inaczej / Urszula 
Rękas, Anna Wach // „Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci”. - 2003, nr 2, s. 7-9 
Propozycja zajęć dla dzieci w wieku 7-10 lat - koncert w formie muzycznej bajki połączony ze 
wspólną zabawą. 
 
37. Rogozińska, Katarzyna : Pieśni patriotyczne w edukacji dzieci / Katarzyna 
Rogozińska // „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”. - R. 31 (53), nr 1 
(2007/2008), s. 23-28 
Omówienie pieśni patriotycznych według kolejności zamieszczania ich w podręcznikach dla 
młodszych dzieci. Przykłady pieśni, które mogą być z powodzeniem przedstawiane na 
lekcjach wychowania muzycznego. 
 
38. Skubis-Rafalska, Agnieszka : Gry dydaktyczne w procesie nauczania / 
Agnieszka Skubis-Rafalska // 
"Nowa Szkoła".- 2006, nr 7, s. 33-37. - Bibliogr. 
Stosowanie gier dydaktycznych w procesie aktywizacji uczniów - poradnik dla nauczycieli. 
 
39. Sołtysik, Agnieszka : Gry i zabawy dydaktyczne (1) / Agnieszka Sołtysik // 
„Wychowanie Muzyczne”. - 2012, nr 2, s. 18-26 
Pierwsza część cyklu o wykorzystaniu zabaw i gier w edukacji muzycznej. Część ta 
poświęcona jest zabawom służącym prezentacji nowych treści na lekcji muzyki. 
 
40. Sowińska, Anna : Zabawy rytmiczno-muzyczne kluczem do sukcesu w 
edukacji elementarnej / Anna Sowińska // „Bliżej Przedszkola”. - 2006, nr 4, s. 13-15 
Przykład scenariusza lekcji do wykorzystania w przedszkolu i klasach I-III szkoły 
podstawowej . 
 
41. Szypułowa, Irena : Gry dydaktyczne w nauczaniu muzyki / Irena Szypułowa // 
„Nauczanie Początkowe”. - 1987/1988, nr 3, s. 297-303 
 
42. Szypułowa, Irena : Gry dydaktyczne w nauczaniu muzyki / Irena Szypułowa // 
„Życie Szkoły”. – 1991, nr 10, s. 626-630. - Bibliogr. 
 
43. Topa, Danuta : Z badań nad efektywnością gier dydaktycznych w procesie 
kształcenia pedagogicznego studentów : wyniki badań / Danuta Topa // „Edukacja”. - 
1994, nr 3, s. 48-53 
 
 


