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Abrakadabra! Czytam! : 
ćwiczenia usprawniające 
czytanie ze zrozumieniem 
oraz funkcje poznawcze / 
Dominika Jakrzewska. -
Gdańsk : Wydawnictwo 

Harmonia, 2020

Sygnatura: 48960

Publikacja ta stanowi zestaw
czytanek i ćwiczeń funkcji
poznawczych. Skierowana
jest do dzieci z zaburzeniami
rozwoju funkcji poznawczych
oraz komunikacji językowej.
Wykonując proponowane
ćwiczenia wraz z rodzicem,
nauczycielem czy terapeutą,
dziecko usprawni technikę
czytania oraz czytanie ze
zrozumieniem.



Autyzm w czasie 
pandemii : wskazówki      
i uwagi ekspertów, jak 
radzić sobie w trudnym 

czasie / Temple Grandin, 
Tony Attwood, Carol 

Stock Kranowitz, Carol 
Gray. - Gdańsk : 

Harmonia Universalis, 
2020

Sygnatura: 48982

Książka zawiera praktyczne
porady i wskazówki, które
przydadzą się w czasie
pandemii, między innymi:
- jak wspierać dziecko
autystyczne w okresie izolacji
- w jaki sposób realizować
edukację domową
- jakie zastosować zabawy
sensoryczne, aby pomóc
dziecku z autyzmem radzić
sobie ze stresem.



Bezpieczeństwo dziecka 
w domu, szkole i na 

ulicy / tekst Małgorzata 
Wróblewska. - Wrocław : 

Siedmioróg, 2020

Sygnatura: 48961

Książka ułatwi przekazanie
przedszkolakom i uczniom
klas 1-3 szkół podstawowych
zasad bezpieczeństwa w róż-
nych sytuacjach życiowych.
Poprzez gry, zabawy, plansze
poglądowe oraz w formie
komiksu, książka ukazuje
zagrożenia (m.in. pożar, ruch
drogowy, kradzież, narkotyki,
kontakty z obcymi).



Co robić, gdy brakuje ci 
odwagi? : kultowy 

poradnik dla nastolatków / 
Jennifer Shannon. -

Gdańsk: Wydawnictwo 
Levyz : Therapy Tools, 2020

Sygnatura: 48984

Poradnik dla nastolatków,
którzy zmagają się z lękiem
społecznym. Profesjonalny
program rozwojowy, dzięki
któremu młody człowiek
przestanie obawiać się
stresujących sytuacji, nauczy
się walczyć o swoje, zacznie
panować nad swoimi
emocjami w sytuacjach spo-
łecznych.



Diagnoza i terapia 
logopedyczna małego 

dziecka z zaburzeniem ze 
spektrum autyzmu (ASD) / 

red. nauk. Joanna 
Kwasiborska-Dudek, 

Danuta Emiluta-Rozya. -
Gdańsk : Harmonia 

Universalis ; [Warszawa] : 
Wydawnictwo Akademii 

Pedagogiki Specjalnej, 2020

Sygnatura: 48965

Książka jest pracą zbiorową –
efektem współpracy lekarzy,
logopedów, psychologów
oraz pedagogów specjalnych.
W publikacji opisane zostały,
dostępne na polskim rynku,
narzędzia (w tym również
autorskie), które można
wykorzystać podczas procesu
diagnozowania w logopedii.



Dobre relacje w szkole / 
Natalia Boszczyk. -

Warszawa : Wolters 
Kluwer, 2020

Sygnatura: 48966

Poradnik dla tych nauczycieli,
którzy chcą zadbać o dobre
relacje z uczniami, rodzicami
oraz innymi nauczycielami.
W książce czytelnik znajdzie:
- pomysły na budowanie
właściwych relacji w szkole
- sposoby na aranżację
przestrzeni szkolnej, tak aby
sprzyjała ona tworzeniu
dobrej atmosfery.



Dziecko i nastolatek 
w żałobie : rola 

nauczycieli i pedagogów / 
Agnieszka Paczkowska. -

Gdańsk : Fundacja 
Hospicyjna, 2020

Sygnatura: 48967

W książce omówiona jest
rola placówek edukacyjnych
we wspieraniu osieroconych
dzieci. Oprócz rozważań
teoretycznych, nauczyciele
i pedagodzy znajdą w niej
także materiały praktyczne:
scenariusze zajęć z dziećmi,
tematycznie związane ze
stratą, osieroceniem i żałobą.



Jak nie krzyczeć na swoje 
dziecko : wychowanie bez 

złych emocji / Carla 
Naumburg. - Warszawa : 

Muza, 2020

Sygnatura: 48968

Jest to książka dla wszystkich
przepracowanych rodziców,
którzy chcieliby poradzić
sobie z uczuciami desperacji
i gniewu.
W prosty, przystępny i pełen
humoru sposób wyjaśniono
w tym przewodniku, na czy
polega skuteczne i spokojne
wychowywanie dzieci oraz
jak do niego dążyć.



Jak wyjść z traumy i 
uzależnienia : praktyczne 
wskazówki i strategie / 

Lisa M. Najavits. –
Kraków : Wydawnictwo 

eSPe, 2020

Sygnatura: 48992

Praktyczny poradnik zarówno
dla terapeutów, jak i dla
osób zmagających się
z traumą i uzależnieniami.
Jego autorka w obrazowy
sposób tłumaczy, co dzieje
się w psychice człowieka,
jakie mechanizmy wpływają
na nasze konkretne zacho-
wania (…), jakie jest
powiązanie między traumą
i uzależnieniami.



Jak wyzwolić się spod 
wpływu niedojrzałych 

emocjonalnie rodziców / 
Lindsay C. Gibson. -

Kraków : Wydawnictwo 
Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 2020

Sygnatura: 48993

Kontynuacja bestselerowego
podręcznika Dorosłe dzieci
niedojrzałych emocjonalnie
rodziców. Autorka książki
opisuje skuteczne narzędzia,
które pomogą zrozumieć
emocjonalną niedojrzałość
rodziców i pokażą, jak się
przed nią bronić oraz uczy,
jak uzdrowić relację bez
poświęcania własnej inte-
gralności.



Komiks społeczny 2 : 
nowe historyjki w formie 

ćwiczeń rozwijających 
umiejętności społeczne / 

Anna Jarosz-Bilińska. -
Gdańsk : Wydawnictwo 

Harmonia, 2020

Sygnatura: 48997

Książka skierowana do dzieci
w wieku 7-13 lat, ich
terapeutów, nauczycieli oraz
rodziców. Publikacja stanowi
zbiór nowych historyjek
wzbogaconych kartami pracy
i dodatkowymi zadaniami.
Tematy poruszane w książce
to: relacje rówieśnicze,
konflikty, empatia, skuteczna
komunikacja, przestrzeganie
norm społecznych.



Komunikowanie w 
oświacie / Małgorzata 

Dutka-Mucha, Krzysztof 
Gawroński, Beata 

Wawrzyńczak-Jędryka. -
Warszawa : Wolters 

Kluwer, 2020

Sygnatura: 48998

Poradnik adresowany jest do
nauczycieli i kadry kierowni-
czej szkół i placówek oświa-
towych. Szczególną uwagę
zwrócono w nim na takie
zagadnienia, jak:
- umiejętność skutecznego
porozumiewania się dy-
rektora z nauczycielami oraz
innymi pracownikami
- znaczenie wystąpień pub-
licznych.



Kultura osobista ucznia / 
Anna Maria Świątek. -

Rzeszów : Wydawnictwo 
Oświatowe Fosze, 

copyright 2020

Sygnatura: 48906

Książka zawiera spis podsta-
wowych zasad kultury
osobistej. Skierowana jest
przede wszystkim do
uczniów - głównie do
nastolatków, od których
można spodziewać się oraz
wymagać odpowiednich
zachowań (…) To przydatny
podręcznik do lekcji wycho-
wawczych szkolnych, prywat-
nych, rodzinnych.



Mali dyplomaci, czyli 
jak zasady pomagają 

zrozumieć świat / Łukasz 
Walewski. - Kraków : 

Wydawnictwo Sine Qua 
Non, 2020

Sygnatura: 48970

Łukasz Walewski, wieloletni
dziennikarz, z pomocą swojej
córeczki Marysi udowadnia,
że zasad nie trzeba się bać,
bo to one pomagają nam
poznać i zrozumieć świat.
Mali dyplomaci to książka,
która stanie się inspiracją do
ważnych rozmów o inności,
stereotypach, walce z hejtem
czy życiu w czasie pandemii.
(ze wstępu)



Niegrzeczne : historie 
dzieci z ADHD, autyzmem 

i zespołem Aspergera / 
Jacek Hołub. -

Wołowiec : 
Wydawnictwo Czarne, 

2020

Sygnatura: 48911

Jak żyją dzieci z zespołem
Aspergera? Czy autyzm
zabiera szansę na nawiązanie
przyjaźni? Czy ADHD rzeczy-
wiście jest tak straszną
chorobą? Celem tej książki
jest przede wszystkim
rzetelne uświadomienie
społeczeństwa.
Jej bohaterowie uczą
czytelnika większego zrozu-
mienia dla świata chorych.



Pucio i ćwiczenia z 
mówienia czyli Nowe 

słowa i zdania / Marta 
Galewska-Kustra. -
Warszawa : Nasza 
Księgarnia, 2020

Sygnatura: 48923

Trzecia część przygód Pucia
służy wzbogacaniu zasobu
słów dziecka, rozwijaniu
mowy zdaniowej oraz nauce
stosowania podstawowych
reguł gramatyki (np. odmia-
ny rzeczownika i czasowni-
ka). Książka wydana w serii
Uczę się mówić, wzbogacona
pięknymi ilustracjami, wspo-
może rozwój mowy dziecka.



Przemoc  instytucjonalna 
wobec dzieci : kulturowe 
uzasadnienie przemocy 

instytucjonalnej / Joanna 
Helios, Wioletta 

Jedlecka. - Warszawa : 
Difin, 2020

Sygnatura: 49010

Poradnik skierowany jest do
pedagogów, nauczycieli, dy-
rektorów placówek oświato-
wych, studentów, kuratorów,
pracowników socjalnych oraz
innych osób zajmujących się
problemem przemocy wobec
dzieci. W książce dokonana
została analiza różnych form
przemocy wobec dzieci m.in.
w szkołach, domach dziecka
i szpitalach.



Self-Regulation : szkolne 
wyzwania : opowieści dla 
dzieci o tym, jak działać, 
gdy emocje biorą górę / 

Agnieszka Stążka-
Gawrysiak. - Kraków : 

Znak Emotikon -
Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2020

Sygnatura: 49012

Książka skierowana do dzieci
w wieku wczesnoszkolnym
oraz ich opiekunów. Historie
zawarte w niej podpowiedzą
dzieciom m.in. jak zorgani-
zować sobie naukę zdalną
w czasie pandemii oraz
pokonać niechęć do odra-
biania prac domowych.
Teksty dla dorosłych pomogą
im zrozumieć trudności
i obawy samego dziecka.



Szkoda, że twoi rodzice nie 
przeczytali tej książki : 

(a twoje dzieci docenią, że 
ją znasz) / Philippa Perry. -
Warszawa : Wydawnictwo 

Agora, 2020

Sygnatura: 48929

To nie jest typowy poradnik
dla rodziców. Ta książka
skupia się na naszych
relacjach z dziećmi; pokazuje,
co utrudnia nawiązanie
dobrych więzi, a co może
sprzyjać ich pogłębianiu.
Mówi o tym, jak nas
wychowano i jak doświad-
czenia z dzieciństwa wpły-
wają na nasz stosunek do
dzieci… (z przedmowy)



Szkoła na miarę ucznia     
z dysleksją / Teresa 
Wejner Jaworska.  -

Warszawa : Difin, 
copyright 2020

Sygnatura: 48975

Książka adresowana jest do
wizytatorów, nauczycieli, te-
rapeutów, dyrektorów szkół,
rodziców dzieci z dysleksją
oraz osób z dysleksją.
Książka zawiera duży zasób
wiedzy na temat dysleksji
oraz praktyczne propozycje
dotyczące dostosowania
wymagań edukacyjnych do
uczniów z dysleksją.



Szkoła w domu : 
opowieść mamy pięciorga 

dzieci o jej wzlotach, 
upadkach i przygodach    
z edukacją domową / 

Julie Bogart. - Kraków : 
Wydawnictwo Literackie, 

2020

Sygnatura: 48976

Autorka tego poradnika –
Julie Bogart – przez 17 lat
uczyła swoje dzieci w domu.
W książce Szkoła w domu
dzieli się z czytelnikami
swoim doświadczeniem,
opisuje sukcesy oraz porażki.
Książka stanowi ważny głos
w dyskusji o stanie systemu
edukacji i poszukiwaniu dróg
alternatywnych.



Temperamentne dziecko / 
dr Mary Sheedy 

Kurcinka. - Warszawa : 
Samo Sedno, 2020

Sygnatura: 49015

Przewodnik dla rodziców,
których dziecko w porów-
naniu z rówieśnikami jest
bardziej wrażliwe, emocjo-
nalne, uparte i aktywne.
W książce znajdziemy między
innymi wskazówki, jak nau-
czyć dziecko rozwiązywania
problemów i współpracy
z innymi oraz podpowiedzi
dotyczące stawiania granic.



To nie jest trudne! : 
ćwiczenia rewalidacyjne 

dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym / 

Aleksandra Sadowska-
Krajewska, Dagna 

Czerwonka. - Gdańsk : 
Wydawnictwo Harmonia, 

2020

Sygnatura: 49016

Książka przeznaczona jest dla
dzieci w wieku wczesnoszkol-
nym i stanowi materiał do
zajęć rewalidacyjnych.
Zawarte w niej ćwiczenia
służą usprawnianiu grafomo-
toryki, doskonaleniu umie-
jętności określania relacji
przestrzennych i zdolności
logicznego myślenia, rozwi-
janiu spostrzegawczości oraz
koncentracji.



Tymon i emocje : 
historyjki społeczne o 

tym, jak się zachować w 
różnych sytuacjach życia 

codziennego / Magdalena 
Gut-Orłowska. - Wydanie 

drugie. - Gdańsk : 
Wydawnictwo Harmonia, 

2020

Sygnatura: 49018

Tymon i emocje to zbiór
historyjek społecznych służą-
cych do pracy z osobami
z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu oraz z dziećmi
z zaburzeniami zachowania
i trudnościami emocjonal-
nymi. Jest to dwadzieścia
historyjek, które dotyczą
pięciu kategorii emocji:
złości, strachu, wstydu,
odrazy oraz smutku.



Wierszyki relaksacyjne 
dla dzieci / Arkadiusz 
Maćkowiak, Dominika 
Żebrowska. - Gdańsk : 

Wydawnictwo Harmonia, 
2020

Sygnatura: 48978

Te zabawne wierszyki mają
za zadanie przenieść malu-
cha do świata natury,
zwierząt oraz otaczającej go
przyrody. Do każdego
wiersza opracowany jest
zestaw pytań, mający za
zadanie wzmocnić koncen-
trację i pamięć dziecka oraz
pobudzić jego wyobraźnię
i ciekawość świata.



Zarys postępowania 
korekcyjnego w praktyce 
szkolnej : "ruch - lek dla 
wszystkich" / Stanisław 

Żołyński.  - Rzeszów : 
Wydawnictwo 

Oświatowe Fosze, 2021

Sygnatura: 48979

Poradnik dla nauczycieli
prowadzących gimnastykę
korekcyjno-kompensacyjną
oraz nauczycieli wychowania
fizycznego.
Znajdziemy w nim autorski
program z rocznym planem
pracy z zakresu gimnastyki
korekcyjno- kompensacyjnej
oraz dziesięć konspektów
zajęć dla wybranych wad
postawy ciała.



Wszystkie materiały ujęte w wykazie można wypożyczyć 

w Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publicznej Bibliotece Pedagogicznej 

Filii w Turku
al. Piłsudskiego 1

62-700 Turek
tel. 63 278 49 40

turek@cdnkonin.pl


