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Sygnatura: 49070

Prezentowana  publikacja jest przeznaczona dla logopedów 
i terapeutów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym  
oraz ich rodziców (...) Publikacja zawiera zestaw ćwiczeń
przygotowujących aparat artykulacyjny: wargi, język,
podniebienie miękkie i drogi oddechowe do wymowy
poszczególnych głosek.
Zaproponowane zadania doskonalą koordynację wzrokowo-
ruchową oraz  koncentrację, pamięć i spostrzeganie,
usprawniają motorykę małą poprzez wycinanie i przyklejanie
etykietek, rysowanie od lewej do prawej, z góry na dół,
kolorowanie. 
Materiał może także posłużyć do ćwiczenia globalnego
czytania wyrazów.

Ćwiczenia wprowadzające i utrwalające   

 głoski F, W 



Sygnatura: 49075

W kontekście doradztwa edukacyjnego oraz zawodowego
istotą jest pokazanie wszystkich edukacyjnych oraz
zawodowych możliwości, a przede wszystkim budowanie 
i rozwijanie umiejętności, bez których nie uda się sprawnie
poruszać na każdym etapie kształcenia oraz na rynku pracy
(podejmowanie trudnych decyzji, praca w grupie,
poznawanie siebie, planowanie, rozwijanie zainteresowań).
[..] W prezentowanej publikacji znaleźć można między innymi
treści związane z powyższymi zagadnieniami. Ponieważ jest
ona przeznaczona dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej,
poruszona zostanie również kwestia wyboru szkoły
ponadpodstawowej. Książka zawiera liczne zadania
praktyczne, aktywizujące uczniów.

Doradztwo zawodowe: materiały edukacyjne

dla klas 7-8 szkoły podstawowej



Sygnatura: 49080

aktywność dziecka,
potrzebne materiały,
przebieg omawianej gry/zabawy.

Niniejsza publikacja stanowi zbiór gier i zabaw dla dzieci     
 w wieku przedszkolnym. Opisane propozycje pozwalają na
wspieranie i uatrakcyjnianie początkowej nauki czytania i pi-
sania. Proponowane rozwiązania metodyczne skierowane są
do nauczycieli, rodziców oraz opiekunów towarzyszących
dzieciom w nabywaniu wspomnianych umiejętności. 
Opis każdej propozycji nieprzypadkowo zyskał następującą
postać:

Dźwiękoznaki - literaki: wyzwalamy    

 myślenie ruchem



Sygnatura: 49081

nowoczesny warsztat pracy nauczyciela (m.in. techniki
aktywizacji ucznia),
omówienie niezbędnych zagadnień teoretycznych,
liczne przykłady rozwiązań praktycznych możliwych do
zastosowania na zajęciach,
wiele technik, dzięki którym uczniowie lepiej przyswoją
wiedzę i w większym stopniu nabędą umiejętności
niezbędne w świadomym życiu obywatelskim. 

Edukacja obywatelska w szkole została pomyślana jako
podręcznik dla obecnych i przyszłych nauczycieli.
Książka w przystępny sposób prezentuje:

Edukacja obywatelska w szkole: 

teoria i praktyka



Sygnatura: 49084

32 karty z ćwiczeniami
288 przykładów
szeroki zakres ćwiczonych opozycji: b-p, g-k, d-t, l-r, w-f
oraz głosek szumiących i syczących
kolorowe zdjęcia ilustrujące słowa
kartę z odpowiedziami pozwalającą dziecku na
samodzielną pracę.

Publikacja zawiera:

Wykonując ćwiczenia, dzieci bawią się, są aktywne, mają
wysoką motywację, z ciekawością oczekują na efekt
końcowy Samodzielnie sprawdzają poprawność wyko-
nanego zadania. W przypadku pomyłki mogą się poprawić. 

Gumowe ucho: ćwiczenia percepcji słuchowej

dla dzieci w młodszym wieku szkolnym



Sygnatura: 49091

Jak wychowywać dzieci, żeby cieszyły się życiem, miały
satysfakcjonujące relacje z innymi, dobrze sobie radziły 
i osiągały sukcesy? 
To pytanie zadają sobie rodzice, opiekunowie i wychowawcy
od dawna. Dzieci należy mądrze wspierać, kochać, ale też
stawiać im granice. Jak to robić? 
Maria Molicka – autorka popularnych i cenionych bajek
terapeutycznych, doktor psychologii klinicznej oraz
doświadczona terapeutka – podsuwa w tej książce wiele
ciekawych rozwiązań, korzystając z własnego doświadczenia
i bogatej literatury przedmiotu.

Jak wychować dziecko?: próba odpowiedzi 

na odwieczne pytanie 



Sygnatura: 49097

 

Kramik: ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne

Kramik powstał z myślą o uczniach młodszych klas szkoły
podstawowej, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub 
z opóźnieniem. Ćwiczenia służą doskonaleniu umiejętności
czytania i pisania, rozwijaniu percepcji wzrokowej oraz
słuchowej, kształceniu orientacji przestrzennej, usprawnianiu
motoryki małej i trenowaniu pamięci. Zadania mają
urozmaicony charakter: polegają na rozwiązywaniu
krzyżówek i łamigłówek, uzupełnianiu diagramów czy
wyszukiwaniu różnic.  Książeczka zawiera też zabawne
wierszyki i sympatyczne ilustracje.  Z książki mogą korzystać
nauczyciele na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
zarówno indywidualnych, jak i grupowych.



Sygnatura: 49106

W niniejszej książce przedstawiono skuteczny, łatwy do
wprowadzenia program nauczania, dzięki któremu dzieci 
z wysoko funkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera     
i pokrewnymi trudnościami społecznymi mogą rozwinąć
rzetelne podstawy teorii umysłu (...) 
Program wykorzystuje podejście multisensoryczne i jest
przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku 5-9 lat. 
W książce czytelnik znajdzie informacje, jak przeprowadzić
kolejne zajęcia krok po kroku, a także kolorowe materiały do
wykorzystania oraz wzory listów do rodziców, zawierające
wskazówki, jak ćwiczyć w domu.

 

Nauczanie podstaw teorii umysłu



Sygnatura: 49107

W  książce przedstawiono skuteczny, łatwy do wprowa-
dzenia program nauczania, dzięki któremu dzieci z wysoko
funkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera i pokre-
wnymi trudnościami społecznymi mogą rozwinąć rzetelne
podstawy teorii umysłu (...) 
Program jest przeznaczony do stosowania w niewielkich
grupach dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat.
W książce czytelnik znajdzie informacje, jak przeprowadzić
kolejne zajęcia krok po kroku, a także kolorowe materiały do
wykorzystania oraz wzory listów do rodziców, zawierające
wskazówki, jak ćwiczyć w domu.
 

 

Nauczanie teorii umysłu



Sygnatura: 49088

Wypalenie zawodowe, jeszcze niedawno bagatelizowane,
urosło do rangi choroby cywilizacyjnej. Problem jest na tyle
poważny, że Światowa Organizacja Zdrowia zdecydowała się
umieścić ten syndrom w Międzynarodowej Klasyfikacji
Chorób. 
W zalewie poradników dających łatwe rozwiązania książka
Anselma Grüna  wyróżnia się całościowym podejściem do
człowieka. Doświadczony psychoterapeuta i współczesny
autorytet w dziedzinie psychologii proponuje działania, które
pomogą zintegrować umysł, ciało i ducha.
Autor nie poprzestaje na teoretycznych poradach, ale
podsuwa konkretne rozwiązania - rytuały, które pozwolą
odzyskać wewnętrzną równowagę i utraconą satysfakcję.

Jak pokonać wypalenie zawodowe:

odzyskaj radość z pracy i rozpal kreatywność

https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=991052883109005066


Sygnatura: 49125

Prezentowana publikacja to poradnik dla nauczycieli szkół
średnich pracujących z uczniem z niepełnosprawnością. 
 Zadanie nauczyciela na tym etapie edukacyjnym to
pokierowanie rozwojem ucznia tak, aby w pełni
wykorzystując jego naturalne predyspozycje - ciekawość,
aktywność, łatwość czerpania wiedzy z otoczenia -
wyposażyć go w informacje dotyczące  przyszłego
funkcjonowania.
Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej
zawiera nie tylko omówienie trudności, jakie mogą się
pojawić na tym etapie kształcenia, ale również przykładowe
scenariusze zajęć.

Rewalidacja w ogólnodostepnej szkole

ponadpodstawowej: program zajęć



Sygnatura: 49127

Propozycję innego podejścia do nauki czytania i pisania
dzieci w wieku przedszkolnym adresuję do tych nauczycieli,
którym nieobcy jest dydaktyczny niepokój, a nawet
zwątpienie wobec uświęconych tradycją wzorów, którzy są
przekonani o konieczności rozbudzania wrażliwości oraz
sprawności intelektualnej dzieci. W procesie czytelniczego
oswajania ważny jest dla mnie także udział rodziców – oni
jak nikt inny znają duchowe potrzeby swoich dzieci, wiedzą,
jak ważna jest przyjemność czy nawet radość uczenia się.
Przedstawione warianty zajęć nie wykluczają innych
rozwiązań. 
                                                                      Fragment Wstępu

Skuteczne zdziwienie: wyzwalająca

myślenie nauka czytania



Sygnatura: 49083

Publikacja stanowi pomoc dla pedagogów, psychologów, 
 terapeutów, którzy w swojej codziennej pracy mierzą się     
 z różnego rodzaju trudnościami przejawianymi przez dzieci.
Książka łączy rozważania teoretyczne dotyczące
oddziaływań socjoterapeutycznych z programem zajęć dla
dzieci w młodszym wieku szkolnym. 
Zaprezentowany program służy celom terapeutycznym
(m.in. kształtowaniu pozytywnych postaw wobec
rówieśników), edukacyjnym (m.in. rozwijaniu umiejętności
rozwiązywania konfliktów) oraz rozwojowym (m.in. zaspa-
kajaniu potrzeby przynależności do grupy).

SOS emocjonalne: scenariusze zajęć socjoterapeutycznych

dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej



Sygnatura: 49017

Książka jest adresowana do specjalistów pracujących          
 z dziećmi w wieku szkolnym i z młodzieżą. Jej celem jest
przybliżenie metody pracy, jaką jest TUS (Trening
Umiejętności Społecznych), oraz skuteczne przygotowanie
czytelników do prowadzenia tego rodzaju treningów
zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Publikacja stanowi
swojego rodzaju drogowskaz, który wskaże specjalistom, jak
przygotować się do prowadzenia zajęć, na co zwrócić uwagę
i na czym się skupić oraz jak poradzić sobie z sytuacjami
trudnymi. Książka składa się  z dwóch części: wprowadzenia
teoretycznego oraz prawie 100 ćwiczeń praktycznych do
wykorzystania podczas treningów. 

Trening umiejętności społecznych

dzieci i młodzieży



Sygnatura: 49020

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowi ważny 
i coraz częściej spotykany podmiot w rzeczywistości edukacyjnej.
Czy współczesna szkoła, realizując kluczowe dla edukacji
kompetencje, jest dla niego szansą rozwoju? W jaki sposób
nauczyciel może stać się inspiratorem procesu uczenia się
dziecka z dysfunkcjami - to zasadnicze pytania, jakie zostały
postawione w książce. 
[...] Książka, którą kierujemy przede wszystkim do pedagogów oraz
innych osób zainteresowanych tą tematyką, ma za zadanie
pobudzenie pedagogicznej refleksji nad własną praktyką
zawodową, w której dziecko ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi stanowi  nierzadko trudne do uchwycenia
"zdarzenie krytyczne".

Fragment Wstępu

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

w refleksji i działaniu nauczyciela



Zapraszamy!
Wszystkieksiążki ujęte w prezentacjimożnawypożyczyć w CDN PBP w Koninie Filii w Turku
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie 

Filia w Turku

al. Piłsudskiego 1
62-700 Turek

tel. 63 278 49 40
turek@cdnkonin.pl

godz. otwarcia:
 poniedziałek, wtorek, 

czwartek, piątek
 10.00-17.00 ;

sobota (jedna w miesiącu) 8.00-
14.00


