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Wydawnictwa zwarte 
 
1. Bieluga, Krystyna : Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia 
twórczego w domu i szkole / Krystyna Bieluga. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2009. - 109, [1] s. : il. ; 24 cm  
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
Biblioteka UJK 
 
2. Górniewicz, Józef : Rozwój i kształtowanie wyobraźni dziecka : porady dla 
rodziców i nauczycieli / Józef Górniewicz ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Instytut Pedagogiki i Psychologii. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 1992. - 107 s. ; 21 cm 
Zawiera m.in.: pojęcie wyobraźni i jej znaczenie, przejawy wyobraźni i metody jej 
kształtowania, etapy rozwoju wyobraźni dzieci oraz czynniki stymulujące i hamujące 
ten rozwój.  
Sygn. 217671 Wypożyczalnia PBW 
 
3. Górniewicz, Józef : Szkice z teorii wyobraźni i samorealizacji / Józef Górniewicz. - 
Warszawa ; Toruń : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne ; 1995. - 90 s. ; 23 cm 
Sygn. 219972 Czytelnia PBW 
 
4. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- ) : Wspomaganie dzieci w rozwoju do 
skupiania uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, 
programy i metodyka / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. - 240 s. : il. ; 24 cm 
Sygn. 242176 Czytelnia PBW 
 
5. Jankowska, Halina : Rozwój czynności poznawczych u dzieci : wybrane 
zagadnienia / Halina Jankowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne, 1992151, [1] s. : wykr. - Bibliogr. 
Teoria czynności. Przedstawienie rozwoju dziecka przez analizowanie zmian jakie 
zachodzą w jego czynnościach: rozwój procesów orientacyjnych, czynności 
zabawowe w wieku przedszkolnym, rozwój czynności myślenia. 
Sygn. 210507 Czytelnia PBW 
 



6. Kielar-Turska, Maria : Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata / Maria Kielar-
Turska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - 239, [1] s. : rys. 
; 20 cm 
Zawiera m.in.: O potrzebie i możliwościach stymulowania rozwoju procesów 
poznawczych. 
SYG:  210989 : czyt. PBW 
Sygn. 210990-210991 Wypożyczalnia PBW 
 
7. Majewska-Pyrkosz, Ewelina : Stymulowanie wyobraźni ucznia wybitnie zdolnego 
w I etapie edukacyjnym // W: Dziecko-uczeń a wczesna edukacja / red. nauk. Irena 
Adamek, Zuzanna Zbróg. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2011. - S. 
277-285 
Biblioteka UJK 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
8. Płóciennik, Elżbieta : Zabawy z wyobraźnią : scenariusze i obrazki o charakterze 
dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Elżbieta Płóciennik, Anetta Dobrakowska. - 
Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009. - 90 s., [35] s. tabl. : il. (gł. 
kolor.) ; 27 cm 
Sygn. 247283 Czytelnia PBW 
 
9. Reykowski, Janusz : Z zagadnień psychologii motywacji / Janusz Reykowski. - 
[Wyd. 3 przejrz.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [1982]. - 257, 
[3] s. : il. tab. wykr. ; 22 cm 
Sygn. 159810 Czytelnia PBW 
Sygn. 159811-159814 Wypożyczalnia PBW 
 
10. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji 
wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata 
Głoskowska-Sołdatow. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Białystok : Wydz. 
Pedag. i Psych. Uniw., 2013. - 257 s. : il. ; 25 cm  
Zawiera m.in.:  źródła, konteksty oraz warunki i sposoby stymulowania rozwoju 
poszczególnych składników kompetencji kluczowych. Metody stosowane przez 
nauczyciela w procesie stymulowania rozwoju kompetencji kluczowych osadzono we 
współczesnych teoriach edukacyjnych. 
Sygn. 252313 Czytelnia PBW 
Sygn. 252314, 252744 Wypożyczalnia PBW 
 
11. Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji : praca zbiorowa / 
red. nauk. Władysław Puślecki ; Dolnośląska Szkoła Wyższa, Komitet Nauk 
Pedagogicznych PAN w Warszawie. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008. - 338 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. 
Materiały z konf., 27-28 marca 2007 r., Wrocław. 
Sygn. 245641 Wypożyczalnia PBW 
 



12. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i 
stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - 
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 359 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy 
pracach 
Sygn. 241165 Wypozyczalnia PBW 
 
Wydawnictwa ciągłe dostępne w czytelni PBW 
 
13. Buczek, Barbara : Twórcze ćwiczenia / Barbara Buczek // „Wychowawca”. - 
2009, nr 11, s. 18-19 
Ćwiczenia stanowiące pomoc metodyczną w realizacji treści nauczania (np. 
wzbogacanie słownictwa, umiejętności szybkiego myślenia, kojarzenia i koncentracji, 
odpowiedzialności, rozwój wyobraźni). 
 
14. Dyjak, Anna : Działania artystyczne a stymulowanie zdolności dziecka / Anna 
Dyjak // „Nauczanie Początkowe”. - 2009/2010, nr 3, s. 43-47 
 
15. "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce". - 2011, nr 2/3, s. 47-50 
Numer w całości poświęcony roli zabawy, np. Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka 
w wieku przedszkolnym; Zabawa – czynnikiem wspomagającym rozwój dziecka w 
młodszym wieku szkolnym. 
 
16. Gonerska, Beata : Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez działania twórcze / 
Beata Gonerska // "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce".- 2009, nr 1 (11), s. 
47-50 
Przedstawiono metody i techniki stymulujące aktywność. 
 
17. Guśpiel, Maria : Dlaczego edukacja przez sztukę / Maria Guśpiel, Jerzy Dyląg. 
- // „Życie Szkoły”. - 2004, nr 7, s. 11(459)-16(464) 
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka i jego kreatywności poprzez kontakt z 
utworem literackim, muzyką, piosenką, dziełem literackim. 
 
18. Janiszewska, Bożena : Jak kształtować u przedszkolaka operacyjność 
myślenia. Cz. 2 / Bożena Janiszewska // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 2, s. 10-13 
Jak stymulować i ćwiczyć operacje umysłowe u dzieci w wieku przedszkolnym. 
Prezentacja zabaw manipulacyjno-konstrukcyjnych. Umiejętność klasyfikowania u 
dziecka na etapie przedszkola (przykłady zabaw, potrzebne materiały). Poruszenie 
zagadnienia uogólniania oraz operowania informacjami przez dziecko. Tabela 
podająca normy rozwojowe kształtowania się operacji umysłowych. 
 
19. Lebuda, Izabel : Stymulowanie twórczego myślenia w pracy z dziećmi // "Bliżej 
Przedszkola". - 2006, nr 12, s. 18-19 
Stymulowanie twórczego myślenia. 
 
20. Just, Monika : Patrzeć nie wiadomo jak a widzieć trzeba : o niedocenianych 
technikach rozwijania kreatywności dzieci / Monika Just // „Życie Szkoły”. - 2010, nr 
3, s. 18-25 
Kształtowanie postawy twórczej jako główne zadanie współczesnej pedagogiki. 
Znaczenie rozwijania twórczego myślenia w pierwszych latach edukacji dziecka. 
Prezentacja technik stymulujących myślenie twórcze. 



21. Kałuba-Korczak, Anna : Ćwiczenia uruchamiające i stymulujące myślenie 
twórcze / Anna Kałuba-Korczak // „Doradca Nauczyciela Przedszkola”. - 2012, nr 5, 
s. 30-31 
Propozycja zabawy : Wyprawa do wnętrza ziemi. 
 
22. Karbowniczek, Jolanta : Czy naprawdę jesteśmy inni ? Edukacja i 
stymulowanie rozwoju psychofizycznego dzieci z Zespołem Aspergera / "Edukacja 
Elementarna w Teorii i Praktyce". - 2009, , nr 1 (11) s. 5-17 
Co to jest Zespół Aspergera? Jakie są różnice między autyzmem a Zespołem 
Aspergera? Jakimi cechami charakteryzują się osoby z syndromem Aspergera? 
Jakie metody stosuje się w terapii osób z Zespołem Aspergera? Czy realna jest 
edukacja tych osób? Czy możliwe jest stymulowanie uczniów w wieku 
wczesnoszkolnym? Oddziaływania terapeutyczne. Najistotniejsze metody: Programy 
Aktywności M. Ch. Knillów. Metoda W, Sherborne. Metoda Dobrego Startu M. 
Bogdanowicz. Metoda F. Affolter. Metoda Holding M. Welch. Metoda Opcji B. N. 
Kauffmana. Integracja sensoryczna J. Ayres. 
 
23. Limont, Wiesława : Rozwijanie wyobraźni twórczej / Wiesława Limont // 
„Wychowanie w Przedszkolu”. - 1999, nr 6, s. 409-415 
Co to jest wyobraźnia twórcza. Ćwiczenia pozwalające uaktywnienie mechanizmów 
wyobraźni twórczej. 
 
24. Łojek, Anna : Stymulowanie rozwoju ucznia zdolnego w klasach I-III : 
bibliografia w wyborze / Anna Łojek // „Nauczanie Początkowe : kształcenie 
zintegrowane”. - R. 33 (55), nr 3 (2009/2010), s. 101-104 
 
25. Michalak, Renata : Strategie nabywania umiejętności poznawczych u dzieci / 
Renata Michalak // "Gazeta Szkolna". - 2007, nr 34-35, s. 22-23, 28. - Bibliogr.  
 
26. Pawłowska, Halina : Rola klasy w stymulowaniu rozwoju dziecka w młodszym 
wieku szkolnym / Halina Pawłowska // „Życie Szkoły”. - 2000, nr 1, s.2 5-29 
 
27. Skowrońska, Jolanta : Droga dziecka do szkoły - scenariusz jednostki 
zintegrowanej dla klasy I / Jolanta Skowrońska // „Nauczanie Początkowe : 
kształcenie zintegrowane”. - R. 29 (51), nr 2 (2005/2006), s. 65-70 
Stymulowanie rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się i rehabilitacja zaburzeń 
rozwojowych u dzieci o zburzonym rozwoju.  
 
28. Skurka, Elwira : Spotkania z plastyką i muzyką / Elwira Skurka // „Wychowanie 
w Przedszkolu”. - 2011, nr 9, s. 59-60 
Integracja plastyki i muzyki w przedszkolu jako sposób na stymulowanie 
wszechstronnego rozwoju dziecka. 
 
29. Stańczak, Irena : Możliwości stymulowania rozwoju poznawczego uczniów 
zdolnych w klasach I-III / Irena Stańczak // „Nauczanie Początkowe”. - 2009/2010, nr 
3, s. 7-13 
 
30. Stawecka, Anna : Stymulowanie rozwoju wyobraźni uczniów klas 
początkowych przez zajęcia plastyczne / Anna Stawecka // „Nauczanie Początkowe : 
kształcenie zintegrowane”. - R. 30 (52), nr 3 (2006/2007), s. 12-22 



Definicje. Wyobraźnia w ujęciu psychologicznym. Pobudzanie wyobraźni dzieci przez 
zajęcia plastyczne. Wybrane techniki: techniki rysunkowe, malarskie, graficzne, 
kolaż, fotomontaż, rzeźba. 
 
31. Szmidt, Krzysztof J. : Ciekawość - pierwszy stopień do twórczości / Krzysztof 
J. Szmidt // „Psychologia w Szkole”. - 2009, nr 1, s. 67-77 
Skuteczne przekształcanie krótkotrwałego zaciekawienia uczniów w motywację 
poznawczą do uczenia się czy aktywności twórczej. Warunki pobudzania ciekawości. 
Zasady stymulowania i rozwijania myślenia pytajnego uczniów. 
 
32. Szmidt, Krzysztof J. : Jak stymulować zdolności "Myślenia pytającego" 
uczniów? / Krzysztof J. Szmidt // „Życie Szkoły”. - 2004, nr 7, s. 17(465)-22(470)  
Znaczenie pytań dla rozwoju umysłowego dzieci. Zasady stymulowania myślenia 
pytajnego uczniów 
 
33. Tarkowska, Irena : Stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów klas 
początkowych / Irena Tarkowska // „Nauczanie Początkowe”. - R. 44 : 1998/99, z.3, 
s. 98-108 
Ćwiczenia usprawniające wzrok i słuch. Ćwiczenia doskonalące syntezę wzrokową. 
Ćwiczenia sprawności manualnej. Opanowanie umiejętności czytania i pisania. 
 
34. Więckowski, Ryszard : Udział nauczyciela w stymulowaniu rozwoju dziecka / 
Ryszard Więckowski // „Życie Szkoły”. - 2001, nr 9, s. 515-517 
 
35. Żyła, Magdalena : Jak wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym / 
Magdalena Żyła // „Doradca Nauczyciela Przedszkola”. - 2011, nr 3, s. 58-59 
Bajkoterapia w przedszkolu jako metoda pracy z dziećmi oraz przykład wspierania i 
stymulowania prawidłowego ich rozwoju. 
 


