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500 zdań polskich / Jerzy Bralczyk                                        
 Warszawa : Agora, 2015                                                          
 
            W swej książce profesor Bralczyk zamieściła zdania,  
istniejące w świadomości  Polaków i stworzył z nich opowieść 
o  naszej zbiorowej mentalności. Znajdziemy tu cytaty, które 
wyszły spod pióra klasyków literatury Mickiewicza, 
Słowackiego Sienkiewicza , ale też powiedzenia codzienne , 
hasła reklamowe jak  na przykład : „Ciemno wszędzie, głucho 
wszędzie”, „Niech się dzieje wola nieba…” , „No to Frugo!”, 
„Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej” „Ciemność 
widzę, ciemność! Wszystkie przedstawione są z właściwym 
autorowi humorem i dogłębnym komentarzem. Inny 
językoznawca profesor Jan Miodek napisał o tej pozycji 
„Lektura dla szukających pogłębionej wiedzy i spragnionych 
lektury wartościowej a nienużącej”.                                             
 
 
Bajka jak lekarstwo : zastosowanie bajkoterapii w terapii 
pedagogicznej / Agnieszka Chamera-Nowak, Lidia Ippoldt 
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich, 2015. 
 
    W publikacji zawarto omówienie problemów teoretycznych 
i praktycznych związanych  z stosowaniem bajkoterapii do 
pracy  z grupą. Można tu odnaleźć praktyczne rady dotyczące 
przygotowania zajęć. Omówiono też jakie cechy powinien 
mieć terapeuta stosujący tę metodę.  Zamieszczone są tu też  



konkretne pomysły na  zajęcia z dziećmi w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorki, które są 
specjalistkami w zakresie biblioterapii dostarczyły poradnik 
dzięki, któremu łatwiej rozwiązywać problemy dzieci  
w sytuacjach trudnych. Publikację poszerza bogata 
bibliografia tematu. 
 
Arteterapia w działaniu : propozycje warsztatów i działań      
arteterapeutycznych / redakcja naukowa Anna Glińska-
Lachowicz 
Warszawa : Difin, 2016 
 
 
Publikacja jest zbiorem scenariuszy warsztatów arteterapii  
wykorzystujących choreoterapię, muzykoterapię, filmoterapię  
oraz inne techniki. Opisane działania zostały sprawdzone 
wielokrotnie w praktyce. Autorka wskazuje drogę do 
modyfikacji prowadzonych działań. Teksty pobudzają do 
kreatywnej dalszej pracy. Książka jest przeznaczona dla 
artetetapeutów  ale może   też być stosowane w pracy 
pedagogów, psychologów i wychowawców.                              
 
 
 
Pocztówkowe i inne dyktanda graficzne / Jacek Furmański 
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015 
 
 
Książka jest opracowana przez autora zajęć terapeutycznych. 
Zawiera dyktanda graficzne. Jest to ciekawa metoda obserwa-
cji i diagnozy dzieci. Można je wykorzystać też jako elementy 
lekcji  lub jako  inspiracja do poznawania najbliższej okolicy.  
 



Pokonać dyspraksję : prosty program ćwiczeń 
poprawiających umiejętności ruchowe w domu i w szkole / 
Geoff Platt 
Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016 
 
 
     Książka zajmuje się zagadnieniem  dyspraksji   czyli 
syndrom niezgrabnego dziecka – schorzenie, które powoduje 
problemy z poruszaniem się, podnoszeniem niewielkich  
przedmiotów jazdą na rowerze, rozpoznawaniem prawej  
 i lewej strony. Zawiera  wyjaśnienie tego terminu.   
 Opracowany program ćwiczeń  pomaga dzieciom  
w przezwyciężeniu  trudności związanych z aktywnością 
fizyczną. Nie potrzebny jest dodatkowy sprzęt można je 
wykonywać wszędzie w ogrodzie czy parku czy sali 
gimnastycznej. Zajęcia może prowadzić zarówno rodzic jak  
i nauczyciel.                                                                                
 
Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym 
/ redakcja naukowa Aneta Jegier 
Warszawa : Difin, cop. 2016                                                     
 
 
   Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla rodziców 
i opiekunów małych dzieci ale też dla nauczycieli i wycho-
wawców. Dostarcza wiedzy  jak prawidłowo spędzać  
z dzieckiem czas wolny i jak wielkie jest  znaczenie  zagospo-
darowania czasu wolnego dla rozwoju dziecka. Tekst zawiera 
wiadomości dotyczące zabaw ich wpływu na rozwój 
psychoruchowy, znaczenia czytelnictwa w życiu dziecka, 
miejsca komputera w czasie wolnym.  Publikacja zawiera 
konkretne wskazówki dla dorosłych warte zastosowania dla 
dobra małego dziecka. 



Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku 
przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maria Deptuła, 
Agnieszka Misiuk 
Warszawa : PWN, 2016 
 
      Książka zajmuje się zagadnieniem kompetencji społecz-
nych dzieci ich zdefiniowaniem a następnie określeniem 
 i znaczenia tego typu relacji w rozwoju i funkcjonowaniu 
dziecka w relacjach z rówieśnikami. Autorzy  zajęli się też 
analizą umiejętności współpracy w tym  komunikacji, 
odczuwaniem empatii, udzielaniem pomocy. Kompetencje 
społeczne zostały przeanalizowane w oparciu o badania dzieci 
w grupie przedszkolnej oraz szkolnej z zastosowaniem 
adekwatnych metod badawczych. Zaprezentowane narzędzia 
badawcze można zastosować w pracy wychowawczej  lub dla 
oceny podjętych już działań. 
  
 
Dziecko a rozwód : bajki dla dzieci rozwodzących się 
rodziców / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent, 
Katarzyna Korona                                                                     
Warszawa : Difin, 2015                                                             
 
    Publikacja zawiera materiały, które można wykorzystać 
jako wsparcie dla dzieci rozwodzących się rodziców. Ponadto 
zamieszczono tu też materiały mogące wesprzeć 
psychologicznie rodziców znajdujących się w czasie rozwodu.  
Część teoretyczna porusza aspekty prawne, psychologiczne , 
rozwojowe związane z rozwodem zarówno w czasie jego 
przebiegu jak i w latach następnych. Druga część zawiera 
bajki i opowieści terapeutyczne pluszowej pandy Tosi. 
Książka może być wsparciem dla osób przeżywających 
rozwód i terapeutów ich wspomagających.                             



Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych 
mediów / Łukasz Tomczyk 
Warszawa : Difin, 2015 
 
       Autor, który wiele lat zajmował się  zagadnieniem  pracy  
z seniorami opisał zabrane doświadczenia i powstała 
publikacja omawiająca miejsce osoby starszej w przestrzeni 
demograficznej, psychologicznej i edukacyjnej. 
Przeanalizowano znaczenie  uniwersytetów trzeciego wieku  
w edukacji seniorów. Specjalne miejsce w publikacji zajmuje 
wykorzystanie przez seniorów nowoczesnych technik 
informacyjnych  a także uczenie się i nauczanie nowych 
mediów. Ksiązka jest skierowana do osób zajmujących się 
kształceniem osób starszych, studentów kierunków 
pedagogicznych.  
 
Etyka informatyczna / Kazimierz Trzęsicki, Agnieszka 
Karpińska 
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 
2015 
 
 
    Z technologii informatycznych korzysta dziś niemal każdy. 
Powoduje to konieczność wprowadzania regulacji prawnych 
w tym obszarze. By było ono dobre powinno opierać się na 
regulacjach zgodnych z normami etycznymi. Informatyka ze 
swej natury ma charakter globalny i rozwiązania regulacyjne 
muszą być tego typu. Książka porusza problemy rozwoju 
technologii informacyjnej, przedmiot i zadania etyki 
informatycznej , zagadnienia prawa własności intelektualnej, 
zagrożenia jednostki oraz globalne jako następstwo 
informatyzacji. Autor stawia pytania o zakres ograniczeń  
i samoograniczeń dla dobra bezpiecznego świata Internetu. 



Gry i zabawy ruchowe : ponad 100 zabaw energetycznych 
zabaw / [aut.:  Natalia Minge, Krzysztof Minge] 
Warszawa : Damidos, 2015                                                      
 
    Publikacja zawiera propozycje gier i zabaw, które pozwolą 
na aktywne i atrakcyjne spędzenia czasu z dzieckiem na 
spacerze czy w domu. Każda  zabawa opatrzona jest 
komentarzem o wpływie na rozwój dziecka. Głównym celem 
opisanych zabaw jest dostarczenie dzieciom i wszystkim, 
którzy będą się z nimi bawić, radości z robienia czegoś 
wspólnie. Większość zabaw i gier przeznaczonych dla 
młodszych dzieci będzie bawić również dzieci starsze, 
zwłaszcza, że niektóre z nich zawierają podpowiedzi mówiące 
o tym, jak daną zabawę przystosować dla dziecka starszego. 
 
Jak zachęcić 2-latka do mówienia? : logopedyczny 
poradnik dla rodziców / Marzena Bekus-Richane 
Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015 
 
 
       Tytuł tej książki określa jej treść. Jest to poradnik dający 
odpowiedź na pytania co dwulatek powinien umieć, jaki 
powinien być poziom rozwoju psychoruchowego i jak stymu-
lować mowę. To zbiór konkretnych rad oraz wskazówki jak 
rozwiązać codzienne trudności wynikające z braku mowy. 
Znajdziemy też podpowiedź jak w czasie codziennych zabaw 
 i czynności życiowych znaleźć sposób na stymulację mowy. 
Dowiemy się też co jest sygnałem by udać się do specjalisty 
po wsparcie.                                                                                
 
 
 
 



Metodyka edukacji polonistycznej w okresie 
wczesnoszkolnym : podręcznik dla studentów                   
i początkujących nauczycieli / Danuta Dobrowolska 
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015                
 
      Autorka jest wieloletnim wykładowcą uniwersyteckim  
a publikacja to pokłosie doświadczenia zdobytego w pracy 
oraz poszerzonego o współpracę  z  nauczycielami 
metodykami. Autorka podkreśliła znaczenie metod werbalno-
czynnościowych, zadaniowych i aktywizujących. 
Zaprezentowane metody poparto wynikami badań z zakresu 
współczesnej wiedzy o nauczaniu. Tekst zawiera działy : 
kształcenie językowe i kształcenie literackie.  
W pierwszym z nich  omówiono miejsce edukacji 
polonistycznej w kształceniu zintegrowanym  oraz planowanie  
pracy dydaktycznej, metodykę nauki czytania i pisania, 
ćwiczenia w mówieniu i pisaniu a także naukę gramatyki 
 i ortografii. W dalszej części skupiono się na zagadnieniu 
lektury współczesnej, metodyką  pracy z tekstem literackim 
oraz metodami oceniania. To książka dla studentów jak 
 i praktyków.                                                                                
 
Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-
kulturowych / pod red. Wiesławy Leżańskiej i Aleksandry 
Felisiak 
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 
 
     Publikacja jest dziełem pracowników  Katedry Pedagogiki  
Wieku Dziecięcego  Uniwersytetu Łódzkiego. Omawiają w 
pracy niniejszej postawy nauczycieli wobec zachodzących 
obecnie zmian kulturowych i społecznych.  
W poszczególnych rozdziałach zawarto treści dotyczące 
statusu zawodowego nauczyciela, gotowości do zmian, 



kreatywności w edukacji wczesnoszkolnej. Zwrócono uwagę 
na oczekiwania rodziców w stosunku do nauczycieli szkoły 
podstawowej i przedszkoli. Omówiono zagadnienia startu 
zawodowego nauczycieli i ich doskonalenia zawodowego. 
Książka kreuje obraz współczesnego nauczyciela i jest to 
jedna z części serii przygotowanej przez UŁ. 


