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Książki i rozdziały w książkach 
 

1. Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci : wybrane zagadnienia : praca 
zbiorowa / pod. red. Sabiny Guz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : WSP TWP, 2001. - 259 s. : 
il., wykr. ; 24 cm 
Zawiera m.in.: Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym / Bożena 
Grzeszkiewicz, s. 199-207 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 

 
2. Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław 

Kowalski, Agnieszka Olczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 
381, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach 
Zawiera m.in.: Propedeutyka preorientacji i orientacji zawodowej dzieci w szkole / 
Daniel Kukla, s. 277-289 
Sygn. 249738 Czytelnia PBW 
Sygn. 249739, 249740 Wypożyczalnia PBW 

 
3. Jeruszka, Urszula : Człowiek i zawód : wybrane zagadnienia z pedagogiki 

pracy. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2010. - 182, [1] s. : il. ; 
24 cm. - Bibliogr. s. 170-180 
Zawiera m.in.: zawód jako kategoria pojęciowa. Analizy definicyjne pojęcia „zawód” i 
pojęć pochodnych, np. zadanie zawodowe, umiejętność zawodowa, stanowisko 
pracy.  
Sygn. 248401 Czytelnia PBW 

 
4. Kwiatkowski, Stefan Michał : Pedagogika pracy / Stefan M. Kwiatkowski, 

Andrzej Bogaj, Barbara Baraniak.- Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i 
Profesjonalne, 2008. - 235, [5] s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. 
Zawiera m.in.: S. 67-72: Kształcenie przedzawodowe: edukacja elementarna – 
wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane. 
Sygn. 249870 Czytelnia PBW 
Sygn. 249871-249872 Wypożyczalnia 

 
5. Neckar-Ilnicka Teresa : Perspektywa dorosłości i obraz pracy ludzkiej w 

swobodnych wypowiedziach dzieci w wieku wczesnoszkolnym. – Kraków : 
Oficyna Wydawnicza  "Impuls",. - 2007.- 215 s.; 24 cm 
Zainteresowanie dziecka światem ludzi dorosłych podczas pierwszych doświadczeń 
społecznych przejawia się zaciekawieniem światem ich pracy, czynnościami 
zawodowymi, narzędziami i środkami pracy. Na pierwszym etapie edukacji osobami 
kierującymi i wspierającymi aktywność dziecka są ? obok rodziców i wychowanków w 



środowisku rodzinnym ? nauczyciele, oferujący działania, poszukiwania, rozwiązania, 
środki i metody poznawania otaczającej rzeczywistości. Proces wrastania w świat 
dorosłych (w tym również w świat pracy) rozpoczyna się już w pierwszych latach 
życia dziecka. Poznawanie i działanie w obszarze tradycyjnie rozumianych środowisk 
wychowawczych może stać się wyzwaniem dla refleksyjnej praktyki pedagogicznej. 
Poznawanie dziecka ? przez analizę tworzonych przez nie tekstów i rysunków - może 
stać się również źródłem refleksji pedagogicznej dotyczącej przekształceń 
ewentualnych niewłaściwych kojarzeń i ocen związanych z pracą ludzką. Ukazanie 
uwarunkowań pierwszych lat edukacji dzisiejszego młodego pokolenia Polaków, 
przedstawienie sposobu wartościowania pracy przez ich nauczycieli i rodziców oraz 
prezentacja ich pierwszych ocen związanych z pracą i pierwszych życzeń/marzeń 
życiowych/zawodowych może pomóc w zrozumieniu pokoleniowej filozofii młodych 
Polaków. Może dzięki temu łatwiej będzie można zrozumieć przekształcanie ?starego 
świata? i kreowanie go na nowo wchodzących w dorosłe życie na początku 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
Wolny dostęp-zwarte-1 p. UJK 

 
6. Nowacki, Tadeusz Wacław : Leksykon pedagogiki pracy. - Radom : Instytut 

Technologii Eksploatacji, cop. 2004. - 342, [5] s. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. 
s. 330-[342] 
S. 168: Orientacja zawodowa 
S. 189: Praca 
S. 196: Preorientacja zawodowa 
S. 206: Przygotowanie zawodowe 
S. 273: Wychowanie przez pracę 
Sygn. 239267 Czytelnia PBW 

 
7. Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów 

społecznych. T. 1 / Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska. - 
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - 322, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 
23 cm. - Bibliogr. s. 289-322 
Zawiera m.in.: Piorunek M.: Dziecko a świat zawodowy, czyli o nieobecnym polu 
eksploracji w pedagogice dziecka, s. 60-75. 
Sygn. 254573 Czytelnia PBW 

 
8. Piorunek, Magdalena : Dziecko w relacjach ze światem zawodowym / Wydział 

Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - 
Poznań : Eruditus, 1996. - 184 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 174-184 
Książka przeznaczona dla pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli 
przedszkoli i nauczania początkowego oraz studentów kierunków pedagogicznych. 
Biblioteka UJK 

 
9. Słownik pedagogiki pracy / pod red. Lidii Koczniewskiej-Zagórskiej, Tadeusza 

W[acława] Nowackiego, Zygmunta Wiatrowskiego ; [aut. haseł Bandura 
Ludwik et al.]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - 
557, [2] s. ; 25 cm 
S. 385: Wychowanie przez pracę 
S. 386: Wychowanie przez pracę w okresie wczesnoszkolnym 
S. 215: Orientacja zawodowa 
S. 254: Praca zawodowa 
S. 280: Przygotowanie zawodowe 
S. 280: Przysposobienie zawodowe 
Sygn. 186408 Czytelnia PBW 



Sygn. 186409 Wypożyczalnia PBW 
 

10. Wiatrowski, Zygmunt : Podstawy pedagogiki pracy / Zygmunt Wiatrowski. - 
Wyd. 4 zm. - Bygdoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza 
Wielkiego, 2005. - 547 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 499-510 
Zawiera m.in.: S. 81: praca (definicja), S. 99: zawód (definicja); S. 154-181: 
Wychowanie przez pracę (w rodzinie, w przedszkolu, w szkole ogólnokształcącej, w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w organizacjach młodzieżowych. 
Sygn. 241194 Czytelnia PBW 
Sygn. 241195, 248921 Wypożyczalnia 

 
11. Wieczorek, Gertruda : Preorientacja zawodowa dzieci w czasie wolnym. W: 

Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w 
przedszkolu, szkole i poza szkołą : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mirosława 
Kisiela. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2010. - S. 325-337 
Kraków - Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego  

 
Artykuły w czasopismach (dostępne w Czytelni PBW) 
 

12. Arendarczyk, Anita : Kim chciałbym zostać - poznajemy zawody : scenariusz 
zajęć edukacyjnych dla czterolatków. W: Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 5, s. 
56-57 

 
13. Grzeszkiewicz, Bożena : Sześciolatki o pracy rodziców. W: Wychowanie w 

Przedszkolu. - 2003, nr 1, s. 20-25 
 

14. Jaczyńska, Monika : Orientacja szkolna a orientacja zawodowa. W: 
Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s. 8-13 
Pojęcie orientacja zawodowa i jej cele. Motywacje, którymi kierują się uczniowie w 
wyborze szkoły a następnie zawodu. 

 
15. Kujawa Dorota Wioletta : Opieka rodziny nad dzieckiem w procesie orientacji 

zawodowej . W: Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 16-17 
 

16. Piorunek, Magdalena : Dynamika obrazu świata zawodowego w dzieciństwie. 
W: Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 5, s. 404-417 

 
17. Piorunek, Magdalena : Dzieciństwo w rozwoju zawodowym człowieka : 

przyczynki teoretyczno-empiryczne. W: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2013, nr 1, 
s. 109-128. - Bibliogr. 


