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Polecamy nowości książkowe dla nauczycieli przedszkola (w wyborze) o jakie 

wzbogaciła się Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlcach. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów. 
 

100 zabaw plastycznych całkiem magicznych / Igor Buszkowski. - Kraków 

: Wydawnictwo Skrzat, cop. 2015 (sygn. 116077) 
 

Brakuje Wam pomysłów na ciekawą i twórczą zabawę z dziećmi? 

Wykorzystując butelki, słoiki, patyczki po lodach, guziki i inne znajdujące się 

w każdym domu materiały, stworzycie ładne i oryginalne zabawki. 

Poszczególne pomysły można łączyć w większe całości i „budować” miasta, 

projektować ciekawe krajobrazy, a nawet stworzyć las pełen zwierząt. Czysta 

magia! Napisane przystępnym językiem instrukcje zadań oraz duże kolorowe fotografie 

sprawią, że mały odbiorca z chęcią rozpocznie zabawę. Zawarte w książce pomysły rozwijają 

wyobraźnię, doskonalą sprawność manualną dziecka, a dla rodziców i nauczycieli stanowią 

doskonałą pomoc i inspirację do wspólnej zabawy z dzieckiem. Poziom trudności 

poszczególnych zabaw został oznaczony i dostosowany do możliwości kilkulatków. 

źródło opisu: http://www.skrzat.com.pl/index.php?p1=pozycja&id=1738 
 

7 nawyków szczęśliwego dziecka / Sean Covey ; il. Stacy Curtis ; przełożyła 

Małgorzata Bortnowska. - Kraków : Znak, 2017 (sygn. 116237) 
 

7 nawyków szczęśliwego dziecka to zbiór zabawnych i pięknie 

zilustrowanych opowiadań, które przybliżają rodzicom i dzieciom metodę 

7 nawyków skutecznego działania. Bohaterowie każdego opowiadania uczą 

się jednego z dobrych nawyków. Dzięki temu dzieci poznają 7 prostych 

kroków, które pomogą im mądrze planować czas na naukę i odpoczynek, być 

dobrymi przyjaciółmi i lubianymi kolegami, radzić sobie, gdy pojawiają się kłopoty, i nie 

poddawać się presji grupy. 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,77818,7-nawykow-szczesliwego-

dziecka 
 

6 klocków : zbiór zadań dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. – Wyd. 

II popr. - Poznań : Wydawnictwo Albus, 2017 (sygn. 115941) 
 

Zamysłem autorów było nauczanie przez zabawę. Różnorodność 

proponowanych zadań pozwala na angażowanie wszystkich zmysłów przez co 

wykonywane zadania nie są nudne i dają dzieciom dużo satysfakcji. 

Nauczanie przez zabawę jest bardzo efektowne i efektywne i wspaniale wzbogaca naukę 

wynikającą z podstawy programowej. Książka 6 klocków ma służyć nauczycielom i rodzicom 

do uprzyjemnienia procesu nauczania w oparciu o klocki lego, które wzbudzają sympatię 

u dzieci. Książka została opracowana we współpracy z nauczycielami i specjalistami 

z dziedziny dydaktyki i ma wspomagać proces edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
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Znajdują się tam zestawy prostych ćwiczeń mających uatrakcyjnić dzieciom proces 

zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnie z ich wiekiem możliwościami, 

rozbudzić umysł i skłonić dzieci do ruszania się, myślenia i zapamiętywania.  

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,105128,6-klockow-Zbior-zadan-dla-

edukacji-przedszkolnej-i 
 

Akademia przyrody : zrób to sam / [aut. Ewa Kędzior ; zdj. Radosław 

Kędzior]. - Kalisz : Martel Wydawnictwo i Dystrybucja Książek, [2014] 

(sygn. 115743) 
 

Akademia przyrody. Zrób to sam to kolejna książka z serii, w której tym razem 

znajduje wiele fantastycznych pomysłów na wykonanie pięknych ozdób 

z tego, co znajduje się wokół nas w przyrodzie. Pokazuje, jak niezwykłe 

rzeczy można wyczarować z prostych i zwyczajnych materiałów jak liście, 

patyki, szyszki, żołędzie, kasztany, muszelki itp. – od kasztanowej gąsienicy po ozdobną ramkę 

czy zajączka z siana. Ale nie tylko! W książeczce znajdują się również pomysły na ozdoby , 

które potem można ze smakiem zjeść, np. owocowego jeża. Wykonanie tych cudeniek wcale 

nie jest trudne. Pomagają w tym szczegółowe opisy oraz zdjęcia, które, krok po kroku, ilustrują, 

jak wykonać ozdobę. Akademia przyrody. Zrób to sam to także propozycja dla rodziców na 

wspólne spędzenie czasu z dzieckiem. Książka ta jest doskonałą okazją do zorganizowania 

wspólnej zabawy, która wszystkim przyniesie wiele radości. 

źródło opisu: https://merlin.pl/akademia-przyrody-zrob-to-sam-ewa-kedzior/6711901/ 
 

Bajka o drzewie / tekst i il. Eliza Piotrowska. - Wyd. 2. - Poznań : 

Wydawnictwo Biobooks, cop. 2016 (sygn. 114424) 
 

Pierwsza książka z serii "Zielone Bajki", adresowanej do dzieci w wieku od 

3 lat. Przepiękna opowieść dla maluchów o otaczającym świecie i jego 

przemianach; magiczna, mądra i zabawna, świetnie zilustrowana. Bajka 

o drzewie, którą z właściwym sobie polotem napisała i świetnie zilustrowała 

Eliza Piotrowska to pierwsza książka z serii "Zielone Bajki", adresowanej do dzieci w wieku 

od 3 lat. Przepiękna opowieść o otaczającym świecie i jego przemianach, poezja natury, 

ujmująca ciepłem i prostotą, z pewnością zachwyci, rozbawi i wiele nauczy najmłodszych 

czytelników. Ta i kolejne Zielone Bajki w niebanalny sposób łączą elementy magiczne, 

ekologiczne i humorystyczne. Drzewo uczy cierpliwości (Zanim drzewo dotknie nieba, to 

poczekać trochę trzeba.), przypomina o szlachetnym pięknie natury (A gdy ptak je śpiewem 

wzrusza, czuje jak mu rośnie dusza.), symbolizuje dostojną pokorę (A co z drzewem? Drzewo 

STOI. Lat przybywa mu i słoi). 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,61758,Bajka-o-drzewie 
 

Bajki dla dzieci po polsku i po angielsku / [oprac. tekstu pol.: Maria 

Pietruszewska ; tł. na j. ang.: Katarzyna Piechocka-Empel ; il.: Katarzyna 

Kwietniewska]. - Toruń : Wydawnictwo Literat, [2017] (sygn. 115747) 
 

Pięknie opowiedziane i zilustrowane bajki dla dzieci w dwóch wersjach 

językowych – polskiej i angielskiej (Księżniczka na ziarnku grochu, 

Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna, Jaś i Małgosia, Kopciuszek, Królewna 

Śnieżka). 

źródło opisu: http://www.taniaksiazka.pl/bajki-dla-dzieci-po-polsku-i-po-angielsku-maria-

pietruszewska-p-940033.html 
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Bajki logopedyczne dla dzieci / Agnieszka Nożyńska-Demianiuk. - Kalisz : 

Wydawnictwo Martel, [2017] (sygn. 116541) 
 

Jeśli już wymawiasz głoski, poznaj bajek świat beztroski! Czytaj teksty – są 

ciekawe! Uczysz się i masz zabawę, gdy powtarzasz trudne słowa i sylaby – 

wciąż od nowa. Przecież lubisz mówić ładnie i wyraźnie, no i składnie! Każda 

bajka mowę ćwiczy, na książeczkę możesz liczyć, Zacznij utrwalanie głosek, 

do bajeczek zajrzyj, proszę! 

źródło opisu: http://www.empik.com/bajki-logopedyczne-dla-dzieci-nozynska-demianiuk-

agnieszka,p1172551871,ksiazka-p 
 

Bajki pomagajki : ...na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro : poradnik 

pozytywnego myślenia, działania i odczuwania / Barbara Stańczuk ; [il. 

Krzysztof Kałucki]. - Kalisz : Wydawnictwo Martel, [2016] (sygn. 116634) 
 

Bajki pomagajki...na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro to kolejna część przygód 

zwierzęcych bohaterów. Tym razem będą się oni zmierzali z takimi 

problemami, jak: (nie) szczęśliwa miłość, skłonność do kłamstw, przemęczenie 

spowodowane nadmiarem zajęć, silna potrzeba ruchu, radzenie sobie 

z niełatwą sztuką przegrywania, stosowanie się do zasad dobrego zachowania. Dzięki swojej 

inteligencji, wsparciu bliskich osób oraz chęci do działania, wszystkie zwierzątka i jeden 

przedstawiciel gatunku ludzkiego poradzi sobie z tymi trudnościami, stając się mądrzejszymi, 

silniejszymi i bogatszymi o nowe doświadczenia istotami. 

źródło opisu: https://www.nieprzeczytane.pl/Bajki-pomagajki...na-dobry-dzien-i-jeszcze-

lepsze-jutro,product975071.html 
 

Bajki terapeutyczne : ...na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro : poradnik 

terapeutyczny pozytywnego myślenia, działania i odczuwania / Barbara 

Stańczuk ; [il. Krzysztof Kałucki]. - Kalisz : Wydawnictwo Martel, [2015] 

(sygn. 116636) 
 

"Bajki terapeutyczne... na dzień dobry i jeszcze lepsze jutro" to efekt 

przemyśleń i doświadczeń życiowych i zawodowych autorki – Barbary 

Stańczuk. Wśród bajeczek są takie, które pomogą przebrnąć wspólnie z dzieckiem przez różne 

„życiowe zakręty”, jak np. sytuacja rozwodowa, śmierć bliskiej osoby, rozłąka, pokonywanie 

problemów szkolnych, radzenie sobie z wymuszaniem przez dziecko zakupu reklamowanych 

rzeczy, pokonywanie problemów ze snem i wieloma innymi emocjami... 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,54295,Bajki-terapeutyczne-na-

dobry-dzien-i-jeszcze-l 
 

Bajki uśmiechajki : ...na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro : poradnik 

pozytywnego myślenia, działania i odczuwania / Barbara Stańczuk ; [il. 

Krzysztof Kałucki]. - Kalisz : Wydawnictwo Martel, [2017] (sygn. 116246) 
 

„Bajki uśmiechajki…na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro”, podobnie jak 

napisane wcześniej „Bajki terapeutyczne” oraz „Bajki pomagajki”, mają na 

celu zachęcenie dzieci do czytelnictwa oraz wzbudzenie zainteresowania 

otaczającym światem. Czytając je, dzieci mają dodatkowo okazję do 

poszerzania wiedzy z zakresu biologii, zoologii i geografii oraz do wzbogacania słownictwa. 

Przekonują się także, iż „lepsze jutro” zapewnić sobie mogą dzięki pozytywnemu myśleniu 

i podejmowaniu różnorodnych działań przybliżających je do rozwiązania różnych problemów. 

Treść bajek pomaga w nauce odróżniania dobra od zła. 
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źródło opisu: https://bonito.pl/k-1753071-bajki-usmiechajki-na-dobry-dzien-i-jeszcze-lepsze-

jutro 
 

Bajkowy zakątek niesfornych zwierzątek / Jolanta Klimkiewicz ; [il. 

Katarzyna Zapolska]. - Mszczonów : Fundacja Źródło Życia, cop. 2011 (sygn. 

116036) 
 

Zapraszamy do Zwierzątkowa – jest to bardzo wesołe miejsce, gdyż żyje tam 

bardzo dużo przeróżnych zwierzątek. Jak każda kraina i ta nie jest do końca 

idealna. Mieszkańcy tej krainy zmagają się z wadami własnych charakterków. 

Na całe szczęście, na własnej skórce przekonały się, że dobrze jest pokonać 

złe cechy i przyzwyczajenia, gdyż są one powodem wielu problemów. Dowiecie się o tym 

z zabawnych wierszyków, a przypomni wam o tym również gra, gdyż gracze, przemierzając 

drogę do mądrości zapisanej w Księdze Dobrych Rad, Biblii, po drodze przypominają sobie 

cenne wnioski, jakich nauczyły się zwierzaczki. Komu uda się pokonać złe cechy 

i przyzwyczajenia? Gra dla całej rodziny gratis. Wiek 4-10 lat. Życzymy dobrej zabawy! 

źródło opisu: https://www.ravelo.pl/bajkowy-zakatek-niesfornych-zwierzatek-jolanta-

klimkiewicz,p12700001.html 

 
 

Baw się z nami rękawiczkami czyli Z rączki, dłoni i paluszka - teatrzyk 

dla maluszka / Bożena Forma, Anna Przepióra. - Kraków : CEBP 24.12, 2016 
(sygn. 115218) 
 

Książka zawiera propozycje wykonania pacynek z rękawiczek oraz różnych 

łatwo dostępnych materiałów plastycznych. Autorki pokazują, jak sporządzić 

postacie, które są bohaterami zawartych w tej publikacji wierszowanych opowiastek: Myszka 

Zuzia, Bałwanek Stefanek, Ptaszki w gniazdku, Trzy różowe świnki, Żółwik Lesio, Zajączek 

Białasek, Miś Trufelek, Żabka Agatka, Bocian Teodor, Miś Olek, Rodzina kota Wacka oraz 

Zajączek z kapelusza. Niektóre z tych plastycznych prac mogą być przez starsze dzieci 

wykonane samodzielnie, a przez młodsze z niewielką pomocą opiekuna. 

źródło opisu: https://blizejprzedszkola.pl/wydawnictwo/?184,baw-sie-z-nami-rekawiczkami-

czyli-z-raczki-dloni-i-paluszka-teatrzyk-dla-maluszka-ksiazka-plyta-dvd 
 

Ćwicz spostrzegawczość. Cz. 1-4 / [oprac. i skład: Magdalena Hinz]. - 

Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017(sygn. 116265 ; 116266 ; 116267 ; 

116544) 
 

Publikacje Ćwicz spostrzegawczość to zbiory ćwiczeń skierowanych do 

dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym, które mają problemy 

z koncentracją. Rozwiązując zadania, uczniowie dodatkowo ćwiczą 

i rozwijają pamięć, percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, 

orientację wzrokowo-przestrzenną i motorykę małą. W książkach wykorzystano kolorowe 

ilustracje, które mają za zadanie zainteresować dzieci i zachęcić je do ćwiczeń. Na końcu 

publikacji zamieszczono rozwiązania, dzięki którym uczeń może samodzielnie sprawdzić 

poprawność swojej odpowiedzi. Książki służą pomocą nauczycielom i terapeutom, mogą z niej 

korzystać również rodzice. 

źródło opisu: https://bonito.pl/k-90616799-cwicz-spostrzegawczosc-1 
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Czy królewnom rosną wąsy? : [bajki z ćwiczeniami wspomagające 

wychowanie] / Katarzyna Michalec. - Kraków : Wydawnictwo Wir, 2014 

(sygn. 115694) 
 

Zestaw jedenastu bajek wspomagających wychowanie najmłodszych. 

W opowiadaniach autorka porusza trudne i ważne tematy, np. kłamstwo, 

wyśmiewanie się z innych, kradzież, lenistwo, skąpstwo, złośliwość czy 

niesłuchanie dorosłych. Do tekstów dołączone są ćwiczenia (pytania do tekstu, 

zadania graficzne i manualne), które pomagają kształtować właściwe postawy społeczne. 

Zestaw polecany dla przedszkolaków i uczniów nauczania początkowego. 

źródło opisu: https://aros.pl/ksiazka/czy-krolewnom-rosna-wasy-bajki-z-cwiczeniami- 
 

Dlaczego dzieci jedzą śmieci? / tekst i il. Anna Manna Poznańska. - 

[Radzionków] : Wydawnictwo Kaszamanna, 2017 (sygn. 115757) 
 

Zdradzę wam tajemnicę... -Tata Krzsia wychodował w brzuchu raka! Dla 

małej, dociekliwej Lukrecji nie ma tematów tabu. Mówi wprost 

w zrozumiałym dla dzieci języku, ponieważ nie chce, aby Krzyś jadł śmieci, 

obrósł grzybami, i miał brzuch jak Święty Mikolaj! Krzyś potrzebuje pomocy... Dziecko nie 

jest koszem na śmieci! A może Krzysio potrzebuje miłości? 

źródło opisu: http://www.empik.com/dlaczego-dzieci-jedza-smieci-poznanska-anna-

manna,p1180589718,ksiazka-p 
 

Dodaj mi skrzydeł! : jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną? / Joanna 

Steinke-Kalembka. - Warszawa : Edgard, 2017 (sygn. 116271) 
 

Joanna Steinke-Kalembka proponuje podejście do wychowania polegające na 

budowaniu wspierającej relacji z dzieckiem i współdziałaniu. Motywowanie 

nie musi być przeciąganiem liny między dorosłym a dzieckiem. Zamiast 

metod opartych na nagrodach i karach, groźbach czy przekupstwach autorka 

prezentuje sprawdzone sposoby, które powstrzymują potrzebę „naprawiania” 

dziecka oraz pomagają skutecznie komunikować swoje oczekiwania oraz wprowadzać zasady, 

które będą wspólnie przestrzegane. Poradnik podpowiada: w jaki sposób rozwijać potencjał 

dziecka od najmłodszych lat, jak prowadzić rozmowy nastawione na zmianę zachowania 

dziecka, tak aby nie kończyły się kolejną awanturą, jak pomóc dziecku radzić sobie z porażką, 

jak wzmocnić jego wiarę we własne umiejętności, w jaki sposób mądrze chwalić i krytykować. 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,78874,Dodaj-mi-skrzydel-Jak-

rozwijac-u-dzieci-motywacje 
 

Dzieciaki naśladują zwierzaki : zestaw kart do wykorzystania w terapii 

integracji sensorycznej / Marta Baj-Lieder, Agnieszka Borowska-Kociemba ; 

[oprac. graf. i projekt teczki: Sandra Dudek]. - Gdańsk : Wydawnictwo 

Harmonia, 2017 (sygn. 115066) 
 

Karty Dzieciaki naśladują zwierzaki to zbiór fotografii zwierząt oraz dzieci 

przyjmujących ich pozy. Karty są doskonałym sposobem na zabawę i pomoc 

w samoregulacji dziecka. To swego rodzaju dziecięca joga lub zabawna 

gimnastyka, która zachęca do ruchu i tym samym poprawia świadomość ciała i zachowanie 

dziecka. Prezentowane materiały mogą być wykorzystane zarówno w trakcie indywidualnych 

zajęć terapeutycznych w ramach terapii SI, jak i zajęć grupowych oraz śródlekcyjnych 

w przedszkolu i szkole.  

źródło opisu: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/DZIECIAKI-NASLADUJA-

ZWIERZAKI/1294 

https://aros.pl/ksiazka/czy-krolewnom-rosna-wasy-bajki-z-cwiczeniami-
http://www.empik.com/dlaczego-dzieci-jedza-smieci-poznanska-anna-manna,p1180589718,ksiazka-p
http://www.empik.com/dlaczego-dzieci-jedza-smieci-poznanska-anna-manna,p1180589718,ksiazka-p
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,78874,Dodaj-mi-skrzydel-Jak-rozwijac-u-dzieci-motywacje
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,78874,Dodaj-mi-skrzydel-Jak-rozwijac-u-dzieci-motywacje
https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/DZIECIAKI-NASLADUJA-ZWIERZAKI/1294
https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/DZIECIAKI-NASLADUJA-ZWIERZAKI/1294
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Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu : poradnik dla nauczycieli / red.: 

Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz. - Gliwice : Wydawnictwo 

Komlogo, 2017 (sygn. 115356) 
 

Prezentowana publikacja jest wynikiem pracy zespołu osób od wielu lat 

zajmujących się problematyką dzieci afatycznych. Specyficzne zaburzenie, 

dotyczące głównie rozwoju mowy i sprawności językowej, o którym mowa 

w podręczniku, ma istotny wpływ na proces uczenia się dziecka. W różnym 

stopniu ujawnia się w toku rozwoju dziecka, towarzysząc mu zwykle przez całe życie. Wiedza 

o niedokształceniu mowy o typie afazji (specyficznym zaburzeniu języka) jest nie 

wystarczająco rozpowszechniona wśród rodziców i nauczycieli Ich rolą nie jest diagnozowanie, 

to pozostawiamy specjalistom. Natomiast to oni zwykle jako pierwsi zauważają trudności 

dziecka i w głównej mierze wspierają je na co dzień. Prezentowany poradnik jest próbą dialogu 

specjalistów z nauczycielami i rodzicami. Autorki dążyły do stworzenia przejrzystego 

i czytelnego obrazu dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. 

źródło opisu: https://www.gandalf.com.pl/b/dziecko-afatyczne-w-szkole-i-przedszkolu/ 
 

Dzielne dzieci! : wspieranie odporności psychicznej w wieku przedszkolnym 

/ Iwona Sikorska, Jolanta Sajdera, Marta Paluch-Chrabąszcz. - Kraków : 

Wydawnictwo Edukacyjne, 2017 (sygn. 115853) 
 

Pozycja o wzmacnianiu odporności psychicznej dzieci. Publikacja prezentuje 

autorski program DZIELNE DZIECI! dotyczący wspierania zdrowia 

psychicznego dzieci w okresie średniego dzieciństwa. Jest on przeznaczony 

przede wszystkim dla przedszkolaków, czyli dzieci w wieku od trzech do 

sześciu lat. Jednak wiele ćwiczeń i zabaw może być proponowanych starszym dzieciom, jak 

i modyfikowanych wedle potrzeb nauczyciela. Program DZIELNE DZIECI! jest pierwszą 

polską propozycją obejmującą wiele kompetencji istotnych dla rozwoju odporności psychicznej 

dziecka. Siła wewnętrzna połączona z optymizmem, zaufaniem do innych i świata oraz wiedzą 

na temat konkretnych strategii radzenia sobie z trudnościami może stać się dobrym kapitałem 

na dalszą drogę edukacyjną dziecka. Adresatem naszego programu są przede wszystkim dzieci 

po 4. roku życia, natomiast wiele ćwiczeń będą mogły wykonać także dzieci młodsze, 

szczególnie przebywające w grupie mieszanej wiekowo. Podstawowym kryterium 

dostosowania programu powinien być nie tyle wiek metrykalny, co poziom rozwoju. 

źródło opisu: https://we.pl/pl/p/Dzielne-Dzieci-Wspieranie-odpornosci-psychicznej-wwieku-

przedszkolnym/494 
 

Ekostroje z niby-śmieci : na bal kostiumowy, na występy w przedszkolu 

i w szkole, na dziecięce uroczystości / Irene Mazza ; [przekł. z j. wł. Anna 

Gogolin]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2015 (sygn. 115764) 
 

W tej książce znajdziecie mnóstwo pomysłów na oryginalne przebrania 

i ciekawe dodatki. Kto powiedział, że można się przebierać tylko w czasie 

karnawału? Bale przebierańców możecie organizować przez cały rok! Dzieci 

wprost uwielbiają malować się i przebierać! Czy chcesz w łatwy, niedrogi, a zarazem przyjazny 

środowisku sposób zmienić się w księżniczkę, wróżkę, pirata, rycerza, robota, meduzę, 

astronautę, a nawet… pizzę? Nic prostszego! Wystarczy niewiele materiałów i odrobina 

fantazji. Przedstawiamy tradycyjne przebrania, ale też „błyskawiczne kostiumy”, idealne dla 

wszystkich, którzy mają mało czasu albo w ostatniej chwili dostali zaproszenie na bal. 

Każdemu pomysłowi towarzyszą szczegółowe, ale proste wyjaśnienia, kolorowe fotografie 

i sugestie dotyczące makijażu. Przebieranie się jeszcze nigdy nie było tak łatwe! 

źródło opisu: https://www.jednosc.com.pl/dla-dzieci-14/3015/3015 

https://www.gandalf.com.pl/b/dziecko-afatyczne-w-szkole-i-przedszkolu/
https://we.pl/pl/p/Dzielne-Dzieci-Wspieranie-odpornosci-psychicznej-wwieku-przedszkolnym/494
https://we.pl/pl/p/Dzielne-Dzieci-Wspieranie-odpornosci-psychicznej-wwieku-przedszkolnym/494
https://www.jednosc.com.pl/dla-dzieci-14/3015/3015
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Elementy integracji sensorycznej / Marta Szybkowska. - Warszawa : PWN 

Wydawnictwo Szkolne, 2017 (sygn. 115136) 
 

Publikacja przeznaczona dla dwóch grup wiekowych: 3-4 -latków oraz 5- i 6-

latków. W skład książki wchodzą praktyczne informacje na temat tego, jak 

w warunkach przedszkolnych pomóc dzieciom z zaburzeniami SI, propozycje 

zabaw stymulujących zmysły, scenariusze zajęć dla dwóch grup wiekowych, 

karty pracy nawiązujące do tematyki zajęć, kolorowe materiały pomocnicze 

do pracy z grupą oraz gazetka informacyjna dla rodziców. 

źródło opisu: https://www.gandalf.com.pl/b/zajecia-korekcyjno-kompensacyjne/ 
 

Funkcjonowanie społeczne / Lidia Kołodziej, Elżbieta Zgondek. – Wyd. 1. - 

Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017 (sygn. 116589) 
 

"Funkcjonowanie społeczne" to publikacja przeznaczona dla 2 grup 

wiekowych: 3 i 4-latków oraz 5 i 6-latków. W skład publikacji wchodzi test 

przesiewowy, który pozwoli wyłonić dzieci z poważnymi deficytami, 

wymagającymi pomocy i wsparcia specjalistów. Zaproponowane scenariusze 

zajęć pomogą w kształtowaniu postaw moralnych, nauce funkcjonowania 

w grupie. Zabawy tematyczne zawarte w książce będą sprzyjać poznawaniu różnych ról 

społecznych, wyrabianiu u dziecka umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także 

uodpornienia się na niepowodzenia. Integralną częścią publikacji są również karty pracy, 

kolorowe materiały pomocnicze do pracy z grupą oraz gazetka informacyjna dla rodziców. 

źródło opisu: http://ksiegarniaszkolnapwn.pl/ksiazka/Lidia-Kolodziej-Elzbieta-

Zgondek/Zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-Funkcjonowanie-spoleczne,89000600117KS 
 

Feluś i Gucio idą do przedszkola / Katarzyna Kozłowska ; il. Marianna 

Schoett. – Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2018 (sygn. 116639) 
 

Feluś ma trzy lata i właśnie pierwszy raz idzie do przedszkola. Razem 

z rodzicami przygotowuje się na to wydarzenie. Wspólnie wybierają plecak 

i kompletują wyprawkę. Chłopiec pakuje też swojego najwierniejszego 

kompana, misia Gucia – razem wyruszą w nieznane. Dowiedzą się, jak 

wyglądają sale, co będą robić, w jakich zajęciach i wydarzeniach będą uczestniczyć. Feluś ma 

mnóstwo pytań. Czy spotka znajome dzieci? W czym pomoże mu pani? A co będzie, jeśli nagle 

zatęskni za mamą? Jeśli zbliża się moment, w którym i Wasze dziecko pójdzie do przedszkola, 

ta książeczka pomoże całej rodzinie oswoić się z nową sytuacją. Ciepłe i pogodne ilustracje 

pokazujące wnętrze przedszkola i wybrane chwile z przebiegu dnia zachęcą do radosnego 

wyczekiwania, a wspólne czytanie stanie się pretekstem do rozmów. Dzięki temu Wasze 

dziecko będzie spokojniejsze i z radością powita nowych kolegów. 

źródło opisu: https://nk.com.pl/felus-i-gucio-ida-do-

przedszkola/2512/ksiazka.html#.WpPf3nciFaQ 
 

Franciszek radosny papież / Francesca Mascheroni ; il. Paola Formica. – 

Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2018 (sygn. 116640) 
 

Warto zapoznawać dzieci z biografiami ważnych postaci, które mogą być dla 

nich autorytetami. Ta sympatyczna książeczka przedstawia życie Papieża 

Franciszka od dzieciństwa do czasów współczesnych. Szczególnie wiele 

uwagi poświęca młodości papieża, pokazując, jak to się stało, że postanowił 

wstąpić do stanu duchownego. Dzieci dowiedzą się, jaki był Papież jako mały 

chłopiec, co lubił jeść, w co się bawić, jak radził sobie w szkole – i przekonają się, że był takim 

samym dzieckiem jak one same. To z pewnością sprawi, że pokochają Papieża jeszcze bardziej 

https://www.gandalf.com.pl/b/zajecia-korekcyjno-kompensacyjne/
http://ksiegarniaszkolnapwn.pl/ksiazka/Lidia-Kolodziej-Elzbieta-Zgondek/Zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-Funkcjonowanie-spoleczne,89000600117KS
http://ksiegarniaszkolnapwn.pl/ksiazka/Lidia-Kolodziej-Elzbieta-Zgondek/Zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-Funkcjonowanie-spoleczne,89000600117KS
https://nk.com.pl/felus-i-gucio-ida-do-przedszkola/2512/ksiazka.html#.WpPf3nciFaQ
https://nk.com.pl/felus-i-gucio-ida-do-przedszkola/2512/ksiazka.html#.WpPf3nciFaQ
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– i dowiedzą się, że każde dziecko może w przyszłości zostać kimś sławnym na całym świecie. 

źródło opisu: http://www.empik.com/franciszek-radosny-papiez-mascheroni-

francesca,p1186225609,ksiazka-p 
 

Gry i zabawy wyciszające / [aut.: Natalia Minge, Krzysztof Minge]. – 

Wyd. 1. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2018 (sygn. 116554) 
 

Książka zawiera kilkadziesiąt gier i zabaw ruchowych umożliwiających 

dziecku miło spędzić wspólny czas, zarówno w domu, jak i poza nim. Ich 

zaletą jest to, że pomagają w ćwiczeniu koncentracji, wyciszają, uczą 

konsekwencji i cierpliwości. Pomagają poznawać emocje, nie tylko własne, 

ale także innych uczestników zabaw, a także je kontrolować. 

źródło opisu: http://www.empik.com/gry-i-zabawy-wyciszajace-opracowanie-

zbiorowe,p1184304106,ksiazka-p 
 

Grzeczna niegrzeczność czyli Sposób na nadymki-drażliwce / Jovanka 

Tomaszewska ; il. Wojciech Kołyszko. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, cop. 2017 (sygn. 116044) 
 

Fiszka mieszka w fantastycznym świecie Filajków, który pod wieloma 

względami przypomina nasz. Dziewczynka pierwszy raz jedzie do 

Kumulurado, na co czekała od lat. Bardzo chciałaby być grzeczna, ale jeszcze 

bardziej marzy o tym, żeby dosiąść niebezpiecznego ptaszora-buldożera. Czy 

uda jej się spełnić któreś z tych pragnień? Co ma do tego tajemniczy Grzecznich? I jaką rolę 

w całej historii odegra jej niezwykle grzeczny kuzyn Gzyms? W książce zamieszczono 

pomocne ćwiczenia, a na Stronach dla Małych oraz Stronach dla Dużych wiele pożytecznych 

informacji oraz sugestie, jak zdobytą wiedzę wykorzystać we własnym życiu. „Grzeczna 

niegrzeczność” podejmuje dwa ważne tematy: grzeczności i asertywności. Co to właściwie 

znaczy, że dziecko jest „grzeczne”? Czy grzeczność oznacza tylko posłuszeństwo? Czy 

posłuszne dzieci będą dobrze radzić sobie w życiu? Czy asertywność może być grzeczna? Czy 

jest potrzebna dzieciom, czy tylko dorosłym? Książka pomoże odpowiedzieć na te i wiele 

innych pytań. 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,85761,Grzeczna-niegrzecznosc-

czyli-sposob-na-nadymki-dr 
 

Historyjki słuchowe i dźwięki : materiał ilustracyjno-dźwiękowy do 

usprawniania percepcji i pamięci słuchowej dla dzieci i młodzieży / Katarzyna 

Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. – Wyd. 2. - Gdańsk : 

Wydawnictwo Harmonia, 2017 (sygn. 116279) 
 

Historyjki słuchowe i dźwięki to kompleksowy materiał pomocny w terapii 

i profilaktyce percepcji słuchowej, w tym wrażliwości, pamięci i koncentracji 

słuchowej. Publikacja skierowana jest do dzieci w różnym wieku, młodzieży, 

a także do osób dorosłych. Może być wykorzystywana w terapii przez logopedów, terapeutów, 

surdopedagogów, nauczycieli przedszkoli i szkół oraz rodziców. W proponowanych 

ćwiczeniach mogą uczestniczyć zarówno osoby, u których percepcja słuchowa rozwija się 

prawidłowo, jak i te, u których jej rozwój przebiega wolniej lub jest zaburzony. 

Na publikację składają się 2 płyty CD oraz 10 plansz obrazkowych przeznaczonych do pocięcia 

z ilustracjami odpowiadającymi 16 historyjkom słuchowym i 12 miniaturkom dźwiękowym. 

Na pierwszej płycie znajduje się 90 pojedynczych dźwięków i odgłosów, od których 

proponujemy rozpocząć zapoznawanie się z materiałem ilustracyjno-dźwiękowym. Na drugiej 

płycie zamieszczono 16 historyjek słuchowych i 12 miniaturek dźwiękowych. 

http://www.empik.com/franciszek-radosny-papiez-mascheroni-francesca,p1186225609,ksiazka-p
http://www.empik.com/franciszek-radosny-papiez-mascheroni-francesca,p1186225609,ksiazka-p
http://www.empik.com/gry-i-zabawy-wyciszajace-opracowanie-zbiorowe,p1184304106,ksiazka-p
http://www.empik.com/gry-i-zabawy-wyciszajace-opracowanie-zbiorowe,p1184304106,ksiazka-p
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,85761,Grzeczna-niegrzecznosc-czyli-sposob-na-nadymki-dr
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,85761,Grzeczna-niegrzecznosc-czyli-sposob-na-nadymki-dr
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źródło opisu: http://www.empik.com/historyjki-sluchowe-i-dzwieki-material-ilustracyjno-

dzwiekowy-do-usprawniania-percepcji-i-pamieci-s-szlapa-katarzyna-tomasik-iwona-

wrzesinski-slawomir,p1121533961,ksiazka-p?gclid=EAIaIQobChMIiYLbqa_D2QIVWs-

yCh2WAQ05EAAYASAAEgIgm_D_BwE&gclsrc=aw.ds 
 

 

Inscenizacje nie tylko dla dzieci... : zbiór scenariuszy na różne okazje dla 

wszystkich grup przedszkolnych / Urszula Kozłowska. - Kraków : CEBP 

24.12, 2015 (sygn. 111203) 
 

W publikacji zostały zamieszczone scenariusze inscenizacji, podczas których 

mali aktorzy mają możliwość tworzenia niepowtarzalnych kreacji, wcielając 

się w rolę zwierząt, ptaków, czy też roślin. Przedstawienia dostosowane są do 

możliwości dzieci, z zachowaniem podziału na dwie grupy: 3-4-latki oraz 5-

6-latki, co ułatwi nauczycielowi wybór odpowiedniego tekstu. Dodatkowo znajdą tu Państwo 

scenariusze przedstawień, w których aktorami są dorośli (mogą być to rodzice czy dziadkowie, 

ale także personel przedszkolny). Przedstawienia te oparte są na fabułach klasycznych bajek, 

tak więc mama, babcia czy pani dyrektor, jak to w jej dzieciństwie bywało, może znów przebrać 

się za księżniczkę (lub za Babę Jagę!), a tata czy dziadek – za księcia lub krasnoludka. Książka 

zawiera: 20 scenariuszy inscenizacji teatralnych, w których w role aktorów wcielają się dzieci 

w wieku przedszkolnym; 4 scenariusze przedstawień dla dzieci, w których w role aktorów 

wcielają się osoby dorosłe; Płyta Audio-CD zawiera: 18 piosenek występujących w treści 

scenariuszy; 18 podkładów muzycznych typu „karaoke” do piosenek. 

źródło opisu: https://www.gandalf.com.pl/b/inscenizacje-nie-tylko-dla-

dzieci/?gclid=EAIaIQobChMImseAjrDD2QIVSpSyCh2tvwarEAAYAiAAEgItl_D_BwE&gc

lsrc=aw.ds 
 

Inscenizacje nie tylko dla dzieci - nietypowe święta : zbiór scenariuszy na 

różne okazje dla wszystkich grup przedszkolnych / Urszula Kozłowska. - 

Kraków : CEBP 24.12, 2016 (sygn. 113946) 
 

W publikacji znajdują się scenariusze przedstawień przedszkolnych 

przygotowane z okazji różnych nietypowych świąt. Obok Dnia Kredki, Dnia 

Czekolady czy Dnia Pluszowego Misia, nauczyciele znajdą tu teksty związane 

z ważnymi w życiu dziecka uczuciami, relacjami z innymi ludźmi 

i otaczającym światem, jak również scenariusze przedstawień związanych z tak istotnymi 

tematami, jak ekologia i patriotyzm. Dla grupy trzy-, czterolatków zaplanowane są inne tematy 

niż dla pięcio-, sześciolatków. Daje to nauczycielowi możliwość realizowania zupełnie nowych 

tematów w kolejnym roku przedszkolnym. Nowością w tej publikacji jest rozdział z tekstami 

wierszy, które w inscenizacjach funkcjonują w podziale na role. 

Do książki dołączone są dwie płyty CD. Na jednej z nich nagranych jest 20 piosenek a na 

drugiej nagrano pliki PDF ze scenariuszami inscenizacji podzielonymi na role. 

źródło opisu: https://www.eduksiegarnia.pl/wszechstronny-rozwoj-dziecka/inscenizacje-nie-

tylko-dla-dzieci-zbior-scenariuszy-na-rozne-okazje-dla-wszystkich-grup-przedszkolnych-

nietypowe-swieta-z-2-plytami-cd 
 

http://www.empik.com/historyjki-sluchowe-i-dzwieki-material-ilustracyjno-dzwiekowy-do-usprawniania-percepcji-i-pamieci-s-szlapa-katarzyna-tomasik-iwona-wrzesinski-slawomir,p1121533961,ksiazka-p?gclid=EAIaIQobChMIiYLbqa_D2QIVWs-yCh2WAQ05EAAYASAAEgIgm_D_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.empik.com/historyjki-sluchowe-i-dzwieki-material-ilustracyjno-dzwiekowy-do-usprawniania-percepcji-i-pamieci-s-szlapa-katarzyna-tomasik-iwona-wrzesinski-slawomir,p1121533961,ksiazka-p?gclid=EAIaIQobChMIiYLbqa_D2QIVWs-yCh2WAQ05EAAYASAAEgIgm_D_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.empik.com/historyjki-sluchowe-i-dzwieki-material-ilustracyjno-dzwiekowy-do-usprawniania-percepcji-i-pamieci-s-szlapa-katarzyna-tomasik-iwona-wrzesinski-slawomir,p1121533961,ksiazka-p?gclid=EAIaIQobChMIiYLbqa_D2QIVWs-yCh2WAQ05EAAYASAAEgIgm_D_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.empik.com/historyjki-sluchowe-i-dzwieki-material-ilustracyjno-dzwiekowy-do-usprawniania-percepcji-i-pamieci-s-szlapa-katarzyna-tomasik-iwona-wrzesinski-slawomir,p1121533961,ksiazka-p?gclid=EAIaIQobChMIiYLbqa_D2QIVWs-yCh2WAQ05EAAYASAAEgIgm_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.gandalf.com.pl/b/inscenizacje-nie-tylko-dla-dzieci/?gclid=EAIaIQobChMImseAjrDD2QIVSpSyCh2tvwarEAAYAiAAEgItl_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.gandalf.com.pl/b/inscenizacje-nie-tylko-dla-dzieci/?gclid=EAIaIQobChMImseAjrDD2QIVSpSyCh2tvwarEAAYAiAAEgItl_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.gandalf.com.pl/b/inscenizacje-nie-tylko-dla-dzieci/?gclid=EAIaIQobChMImseAjrDD2QIVSpSyCh2tvwarEAAYAiAAEgItl_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.eduksiegarnia.pl/wszechstronny-rozwoj-dziecka/inscenizacje-nie-tylko-dla-dzieci-zbior-scenariuszy-na-rozne-okazje-dla-wszystkich-grup-przedszkolnych-nietypowe-swieta-z-2-plytami-cd
https://www.eduksiegarnia.pl/wszechstronny-rozwoj-dziecka/inscenizacje-nie-tylko-dla-dzieci-zbior-scenariuszy-na-rozne-okazje-dla-wszystkich-grup-przedszkolnych-nietypowe-swieta-z-2-plytami-cd
https://www.eduksiegarnia.pl/wszechstronny-rozwoj-dziecka/inscenizacje-nie-tylko-dla-dzieci-zbior-scenariuszy-na-rozne-okazje-dla-wszystkich-grup-przedszkolnych-nietypowe-swieta-z-2-plytami-cd
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Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały : poradnik przetrwania dla rodziców 

dzieci w wieku 2-7 lat / Joanna Faber i Julie King ; il. Coco Faber, Tracey 

Faber i Sam Faber Manning ; tł. Beata Horosiewicz. - Poznań : Media Rodzina, 

cop. 2017 (sygn. 115224) 
 

Podręcznik niezbędny dla każdego, kto w domu czy w pracy ma do czynienia 

z małymi dziećmi, poprzedzony przedmową Adele Faber, jedną z autorek 

bestsellerowego Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci 

do nas mówiły, nazwanego przez „The Boston Globe” „biblią wychowania”. Jak poradzić sobie 

z maluchem, który nie chce myć zębów, odmawia jedzenia warzyw lub rozrzuca książki po 

całym pokoju? Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały to kompendium wiedzy dotyczącej 

wychowania dzieci w wieku 2-7 lat. Autorki, Joanna Faber (córka Adele) i Julie King dzielą 

się swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, a także wyciągają wnioski z wielu 

rozmów z rodzicami i specjalistami i za pomocą autentycznych historii oraz komiksów znanych 

z poprzednich tytułów w serii dostarczają szeregu praktycznych narzędzi i wskazówek, jak się 

komunikować, rozmawiać i rozwiązywać trudne sytuacje, nie ignorując przy tym potrzeb 

dziecka ani swoich. 

źródło opisu: https://mediarodzina.pl/prod/1527/Jak-mowic-zeby-maluchy-nas-sluchaly 
 

Jak oswoić potwory? : opowiadania terapeutyczne / Monika Drużyńska ; il. 

Justyna Hołubowska-Chrząszczak. - Kraków : Wydawnictwo Skrzat, cop. 2018 

(sygn. 116557) 
 

Każdy ma swoje „potwory”. Może być nim nowy braciszek, niemiły kolega, 

koszmar senny czy pierwszy dzień w przedszkolu. Razem z Nikoliną i Alkiem 

zajrzyj do „kącika poskramiania złości”, przygotuj ciasteczka i mleko dla 

nocnego stworka i pozbądź się swoich lęków! Opowiadania dotykają 

problemów najmłodszych, ale w sposób absolutnie niezwykły! Oddają magię ich świata 

i uwzględniają wrażliwość naszych pociech. Dzięki nim wszelkie dziecięce strachy 

i wątpliwości zostają obłaskawione: i zamiast groźnego drapieżnika jawią się jako 

sympatyczny, puszysty kociak – łaszący się do nas i mruczący pod nosem miłe dla ucha 

melodie... 

Wspólne czytanie to same plusy, czytanie opowiadań terapeutycznych to plus do kwadratu. 

Dzieciom łatwiej będzie nazywać swoje emocje, mierzyć się z tym, co ich spotyka, a dorosłym 

– tłumaczyć to, co często jest bardzo trudne do objaśnienia. Całość dopełniają przepiękne, 

pogodne ilustracje.  

źródło opisu: https://www.eduksiegarnia.pl/terapia-dziecka-emocje-leki-bajkoterapia/jak-

oswoic-potwory 
 

Jak radzić sobie ze złością i kaprysami : 35 ćwiczeń dla dzieci w wieku  

3-10 lat / Gilles Diederichs ; [tł. z j. fr.: Monika Szewc-Osiecka]. - Kielce : 

Wydawnictwo Jedność, cop. 2016 (sygn. 114942) 
 

Zestaw ćwiczeń zebranych w tej książce daje dziecku możliwość wyrażenia 

negatywnych emocji w akceptowalny dla innych sposób. Pomaga również 

w zapanowaniu nad wybuchami wściekłości, w radzeniu sobie z narastającą frustracją 

i nagłymi zachciankami. Uczy właściwej komunikacji z innymi, zwłaszcza w trudnych 

sytuacjach, pogłębia więzi rodzinne poprzez zachęcanie do współdziałania. Zróżnicowanie 

zabaw pozwala na przeprowadzenie ich w domu, na zewnątrz, samodzielnie lub w szerszym 

gronie. Znajdują się wśród nich ćwiczenia ruchowe, wspierające rozwój motoryki dużej i małej, 

ćwiczenia relaksujące i wyciszające, elementy jogi, tai-chi, qui gongu, terapii sztuką, medytacji, 

https://mediarodzina.pl/prod/1527/Jak-mowic-zeby-maluchy-nas-sluchaly
https://www.eduksiegarnia.pl/terapia-dziecka-emocje-leki-bajkoterapia/jak-oswoic-potwory
https://www.eduksiegarnia.pl/terapia-dziecka-emocje-leki-bajkoterapia/jak-oswoic-potwory
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bajkoterapii. Książka pełna pomysłów, dzięki której zadbasz o rozwój swojego dziecka i dobrą 

atmosferę w rodzinie!  

źródło opisu: https://www.jednosc.com.pl/edukacja-19/3100/3100 
 

Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie cierpieniu i śmierci : opowiadania 

i bajki / Małgorzata Fopka-Kowalczyk. - Warszawa : Difin, 2017 

(sygn. 114696) 
 

Dzieciństwo kojarzy nam się z bezpieczeństwem. Z beztroskim światem 

zabawy, chronionym przez dorosłych, w którym nic złego nie może się 

zdarzyć. Czasem jednak codzienność i poczucie bezpieczeństwa zaczynają się 

niepokojąco chwiać. Ma to miejsce zwłaszcza w sytuacjach, gdy w rodzinie 

dzieje się inaczej niż dotychczas. Pojawiają się wtedy stawiane przez dzieci pytania, na które 

dorośli nie umieją lub boją się odpowiadać. No bo jak powiedzieć prawdę…? I czy w ogóle 

trzeba…? I jak to zrobić, żeby nie zabolało...? Przychodzi jednak moment, kiedy pytania 

stawiane przez dzieci wymuszają niejako konieczność nauczenia się rozmów z nimi, 

przygotowania dzieci i siebie na chorowanie, cierpienie i życie po odejściu kogoś ukochanego. 

Kontakt z chorymi przewlekle uczy prawdy, do której nikogo nie trzeba przekonywać: że 

diagnoza choroby przewlekłej i możliwość śmierci zaskakują zawsze, w każdym momencie 

ludzkiego życia. Są jak wybuch wojny, kiedy cały dotychczasowy świat staje na głowie. 

Książka nie stanowi antidotum na ból i cierpienie, których uczestnikami stają się dzieci. Nie 

jest też książką ze złotymi, zawsze skutecznymi metodami. Jest jednak pewną propozycją, jak 

zadbać o dzieci w tak trudnej dla nich sytuacji. Poradnik kierujemy do rodzin, w których 

pojawia się choroba przewlekła i śmierć, które stają wobec trudnej konieczności rozmowy 

z dziećmi o chorobie i ewentualnej śmierci. Może ona również posłużyć osobom pracującym 

na co dzień z dziećmi, które miały lub mają kontakt z chorobą i cierpieniem w swoim otoczeniu: 

wychowawcom, nauczycielom i pedagogom, pielęgniarkom i lekarzom, osobom duchownym, 

psychologom i innym, którzy takiej wiedzy poszukują. 

źródło opisu: https://www.gandalf.com.pl/b/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-chorobie/ 
 

Jak wychować sensorycznego bystrzaka : pomóż dziecku z zaburzeniami 

przetwarzania sensorycznego : poradnik dla rodziców / Lindsey Biel, Nancy 

Peske ; przekł. Agnieszka Pałynczyko-Ćwiklińska. - Gdańsk : Harmonia 

Universalis, 2017 (sygn. 115376) 
 

Książka, którą trzymacie w ręku, pomoże wam ustalić, czy wasze dziecko ma 

problemy z przetwarzaniem sensorycznym, i podpowie, jakie działania można 

od razu podjąć tym zakresie. Znajdziecie tu mnóstwo praktycznych informacji 

na temat tego, jak radzić sobie z nadpobudliwością czy niską wytrzymałością, jak poprawić 

koncentrację, uwagę i zachowanie dziecka. Zamieszczono tu również bardzo przydatne porady 

i techniki radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami, takimi jak mycie, czesanie i obcinanie 

włosów, ubieranie się, robienie zakupów w supermarkecie, grymaszenie w czasie posiłków, 

spokojne przesypianie nocy. Dowiecie się, jak postępować w sytuacjach społecznych w szkole 

i na przyjęciu, u dentysty, w momencie, gdy słychać głośny hałas, a także w wielu innych. 

Nareszcie rodzice, którzy chcą pomóc swoim dzieciom poradzić sobie z problemami integracji 

sensorycznej i je przezwyciężyć, będą mogli zdobyć wiedzę i odpowiedzi na nurtujące ich 

pytania. 

źródło opisu: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/JAK-WYCHOWAC-SENSORYCZNEGO-

BYSTRZAKA/1410 

https://www.jednosc.com.pl/edukacja-19/3100/3100
https://www.gandalf.com.pl/b/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-chorobie/
https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/JAK-WYCHOWAC-SENSORYCZNEGO-BYSTRZAKA/1410
https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/JAK-WYCHOWAC-SENSORYCZNEGO-BYSTRZAKA/1410
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Kaczka co przebrała miarkę / Pan Poeta ; il. Joanna Młynarczyk. - 

Warszawa : Prószyński Media, 2018 (sygn. 116558) 
 

Kiedy zbyt długo stoisz przed lustrem, może cię w życiu minąć to, co 

najważniejsze. To już czwarta z cyklu książek Pana Poety, który o dziecięcych 

problemach pisze w sposób lekki i zabawny. Bo też nie są to braki, a raczej 

śmiesznostki, które życia nie utrudniają, a może nawet – w nieco szczególny 

sposób – ubarwiają. Wesołe i łatwo zapadające w pamięć bajki wierszowane Pana Poety, 

wzbogacone świetnymi ilustracjami Joanny Młynarczyk, gwarantują dobrą zabawę podczas 

wspólnego rodzinnego czytania. To takie bajki z morałem, ale bez moralizowania. Bo nie 

o dzieciach, ale o bardzo kolorowych (nie tylko ze względu na pióra, ale i na charakterki) 

ptaszkach. Tym razem, po Kurze, Wróblu i Kruku Pan Poeta opowiada o przebierającej 

w strojach – piórkach, Kaczce. Kaczka jest – nie ma co ukrywać – próżna. Ma swojego 

kawalera – można by rzec – chłopaka. Tak długo jednak stoi się przed lustrem, że nie zauważa, 

że minął dzień… wymarzonej randki. Zresztą – powiedzmy sobie szczerze – czy stroją się tylko 

ptaki i dzieci? Autor ukryty pod pseudonimem Pan Poeta mówi o sobie, że jest największym, 

bo prawie dwumetrowym autorem książek dla dzieci. Chętnie spotyka się z przedszkolakami, 

bawiąc się z nimi podczas Pan Poeta Show i prezentuje swoich bohaterów w mediach 

społecznościowych. A jednak jego imię i nazwisko pozostaje (na razie?) tajemnicą. 

źródło opisu: https://ksiegarnia.proszynski.pl/product,75797 
 

Koniberki : baśń dla dzieci / Weronika Szelęgiewicz ; il. Anna Gensler. - 

Warszawa : Wydawnictwo Literówka, 2016 (sygn. 116561) 
 

Nic tak nie działa na dzieci, jak dobra bajka na dobranoc. Jeśli chcecie 

odpocząć od Czerwonego Kapturka, Jasia i Małgosi, Królewny Śnieżki są 

dobrym pomysłem. Nie ma tu jednego bohatera. Jest ich wielu, bo koniberki 

to przede wszystkim społeczność. Mamy m.in. próżną Filipinkę, łobuza 

Węgielka, przyjacielskiego Szafirka, ale też seniorkę Rozetkę. Ta baśń to 

odbicie ludzkich spraw małych dzieci. Pod płaszczykiem przygód sympatycznych stworzeń 

z motylimi skrzydełkami, dzieci uczą się odróżniać dobro od zła, czy mądrość od głupoty. To 

po prostu mądra i ciepła opowieść. 

źródło opisu: http://literowka.com/produkt/koniberki/ 
 

Koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa / Lidia Kołodziej, Elżbieta 

Zgondek. – Wyd. 1. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017 

(sygn. 116588) 
 

"Koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa" to publikacja przeznaczona dla 

2 grup wiekowych: 3 i 4-latków oraz 5 i 6-latków. W skład książki wchodzi 

test przesiewowy, który pozwoli wyłonić dzieci z poważnymi deficytami, 

wymagającymi pomocy i wsparcia specjalistów. Zaproponowane scenariusze 

zajęć pomogą w ćwiczeniu orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie ciała, ćwiczeniu 

uwagi i pamięci słuchowej, usprawnianiu motoryki małej i koordynacji ruchów oraz 

doskonaleniu spostrzegawczości wzrokowej. Integralną częścią książki są również karty pracy, 

kolorowe materiały do pracy z grupą oraz gazetka informacyjna dla rodziców. 

źródło opisu: https://aros.pl/ksiazka/zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-w-przedszkolu-

koordynacja-wzrokowo-sluchowo-ruchowa 
 

https://ksiegarnia.proszynski.pl/product,75797
http://literowka.com/produkt/koniberki/
https://aros.pl/ksiazka/zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-w-przedszkolu-koordynacja-wzrokowo-sluchowo-ruchowa
https://aros.pl/ksiazka/zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-w-przedszkolu-koordynacja-wzrokowo-sluchowo-ruchowa
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Kolorowe kosze : bajki o tematyce ekologicznej / Beata Barbara Jadach. - 

Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2014 (sygn. 114244) 
 

Wachlarz ekologicznych kwestii w zbiorze Kolorowe kosze – bajki o tematyce 

ekologicznej jest bardzo szeroki. Pisarka nie ogranicza się do tematu segregacji 

śmieci. W swej książce, poprzez bajki, uświadamia dzieciom konieczność 

ekologicznego usuwania odpadów w ogrodzie i na działce, wyjaśnia, skąd się 

biorą kwaśne deszcze, konieczność ochrony roślin i zwierząt itp. Uczy dzieci 

recyklingu, przetwarzania zużytych opakowań spożywczych i butelek na zabawki, dbałości 

o środowisko. 

A wszystko to czyni poprzez ciekawe przygody bohaterów, np. kosmitów z planety Hygienos 

(Śmieciostwortki), czy małej rzekotki, która chciała być piękna i poszła do SPA.  

Przedstawiona w ten sposób ekologia staje się dla dzieci zrozumiała i bliska. Najważniejsze 

jednak jest to, że książka ta uświadamia dzieci w zakresie problematyki ekologii, ale przede 

wszystkim uczy, co robić, by ratować środowisko i nie być tylko biernym słuchaczem bajek. 

źródło opisu: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/267325/kolorowe-kosze-bajki-o-tematyce-

ekologicznej 
 

Kraków dla przedszkolaków / Ewa Stadtmüller, Marzena Astramowicz. – 

Wyd. 1. - Kraków : Wydawnictwo WiR, 2008 (sygn. 115703) 
 

Jeśli chcesz zabrać Twojego malucha na wyjątkowy, poetycki spacer po 

Krakowie, pokazać mu Barbakan, posłuchać wspólnie hejnału, przejechać się 

zaczarowaną dorożką i poznać go z Panem Twardowskim to ta książka jest 

właśnie dla Ciebie. W wierszach znanej krakowskiej poetki Ewy Stadtmüller 

znajdziesz wiele opowieści i legend o grodzie Kraka, autorka nie zapomina 

także o współczesnych wydarzeniach, np. o pochodzie jamników. 

źródło opisu: https://www.gandalf.com.pl/b/krakow-dla-przedszkolakow/ 

 

Kreatywne zabawy z papierem / Igor Buszkowski. - Gdańsk : Wydawnictwo 

Harmonia, 2017 (sygn. 115973) 
 

W niniejszej książce znajduje się 50 zabaw plastycznych, do których 

wykonania potrzebny jest papier. Ta nieskomplikowana i niedroga forma 

spędzania wolnego czasu z pewnością przyniesie najmłodszym radość. 

Nauczy ich cierpliwości, zwiększy sprawność manualną, rozwinie wyobraźnię 

oraz wrażliwość na świat i innych. Publikacja może zainspirować również 

nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, pedagogów, trenerów, rodziców, dziadków, 

opiekunów. 

źródło opisu: https://bonito.pl/k-90651138-kreatywne-zabawy-z-papierem 
 

Las : bardzo proste czytanki dla dzieci / [oprac. merytoryczne i graficzne 

Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, cop. 2017 

(sygn. 116286) 
 

Bardzo proste czytanki dla dzieci to seria książek dla małych dzieci 

rozwijających się prawidłowo lub dzieci z deficytami, na przykład 

z autyzmem. Celem tej serii jest ćwiczenie czytania prostych zdań ze 

zrozumieniem oraz zdobywanie wiadomości na temat różnych miejsc. W tej 

publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące lasu: rosnące w nim drzewa i grzyby, 

zwierzęta leśne oraz zasady zachowania się w lesie. 

źródło opisu: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/LAS.-Bardzo-proste-czytanki-dla-dzieci/1304 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/267325/kolorowe-kosze-bajki-o-tematyce-ekologicznej
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/267325/kolorowe-kosze-bajki-o-tematyce-ekologicznej
https://www.gandalf.com.pl/b/krakow-dla-przedszkolakow/
https://bonito.pl/k-90651138-kreatywne-zabawy-z-papierem
https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/LAS.-Bardzo-proste-czytanki-dla-dzieci/1304
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Leśne skrzaty walczą ze smogiem / Rafał Klimczak ; [il. Agata Nowak]. - 

Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, cop. 2016 

(sygn. 114283) 
 

Z nastaniem wiosny ekoludki mają mnóstwo pracy. Muszą uporać się 

z problemem nieczystości wpadających do jeziorka i wiatrakami 

zagrażającymi zwierzętom. Spokoju nie daje im także zachowanie pewnego 

grzybiarza. Na dodatek okoliczni gospodarze zatruwają powietrze, paląc 

w swoich piecach śmieciami. Jak myślicie, czy skrzaty poradzą sobie z tym wszystkim? 

źródło opisu: http://www.empik.com/lesne-skrzaty-walcza-ze-smogiem-klimczak-

rafal,p1119793162,ksiazka-p 
 

Mam zespół Downa / Helena Kraljič ; il. Maja Lubi ; przekł. Aleksandra 

Brożek-Sala. - [Katowice] : Wydawnictwo Piętka, [2017] (sygn. 114383) 
 

Wspaniała i wzruszająca bajka dla dzieci o chłopczyku z zespołem Downa. 

Opowieść ta ma przybliżyć, zarówno dzieciom jak i dorosłym, sytuację 

dziecka cierpiącego na tę dolegliwość. Specjalnie używamy słowa 

dolegliwość ponieważ dziecko takie bawi się, biega, skacze, rysuje, śpiewa. Jedynie uczy się 

tego wszystkiego trochę wolniej od rówieśników. Nie jest dzieckiem niepełnosprawnym, nie 

traktujmy tych dzieci w taki sposób. Potrzebuje tylko więcej uwagi oraz zrozumienia, a przede 

wszystkich czułych i kochających rodziców. W tej opowieści mamy to wszystko zawarte. 

Widzimy wspaniałych rodziców, rodzeństwo, nauczycieli, a przede wszystkim cudowne 

dziecko, które nie zważa na swoją chorobę. Które ze wsparciem bliskich uczy się i stara się we 

wszystkim dorównać rówieśnikom. Ta krótka opowieść z pewnością wleje masę otuchy w serca 

osób, które mają na co dzień styczność z dziećmi z zespołem Downa. A wszystkim innym 

pokaże jak ważne jest wsparcie bliskich oraz ich miłość. 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,79157,Mam-Zespol-Downa 
 

Masa piankowa : ciekawe pomysły dla dzieci : krok po kroku / [aut. Beata 

Guzowska ; zdj. Maria Pietruszewska]. - Toruń : Wydawnictwo Literat, [2017] 

(sygn. 115977) 
 

Masa piankowa. Ciekawe pomysły dla dzieci to książka dla tych, którzy 

szukają pomysłów na ciekawe i kreatywne spędzanie czasu z dziećmi. 

Wspólna zabawa przy wykonywaniu piankowych figurek pozytywnie wpłynie 

na rozwój wyobraźni oraz zdolności manualnych dziecka. Masa piankowa 

samoutwardzalna to lekki i bardzo plastyczny materiał. Pozostawiona na powietrzu, poza 

szczelnie zamkniętym pudełkiem, twardnieje, ale nadal pozostaje lekka i puszysta. Dzięki temu, 

że jest miękka i rozciągliwa, łatwo można z niej ulepić różne kształty i figurki. Pomysły na 

wykonanie zarówno zwierzątek, jak i postaci zostały przedstawione w książce na licznych 

zdjęciach.  

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,103098,Masa-piankowa-Ciekawe-

pomysly-dla-dzieci-Krok-po 
 

Mądre bajki / Agnieszka Antosiewicz ; il. Karolina Rosołek. – Kraków : 

Wydawnictwo Greg, 2017 (sygn. 116648) 
 

Przedstawiamy Mądre bajki - zbiór ciekawych opowiadań, które przekazują 

ważne prawdy, mówią o wartościach. Dzieci dowiedzą się z tej książeczki 

o prawdziwej przyjaźni, sile miłości, tolerancji i akceptacji, o zrozumieniu dla 

innych i wierze w siebie, o wartości rodziny, ale także o niełatwych sprawach. 

Teksty napisane są przystępnym, zrozumiałym językiem, pięknie 

http://www.empik.com/lesne-skrzaty-walcza-ze-smogiem-klimczak-rafal,p1119793162,ksiazka-p
http://www.empik.com/lesne-skrzaty-walcza-ze-smogiem-klimczak-rafal,p1119793162,ksiazka-p
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,79157,Mam-Zespol-Downa
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,103098,Masa-piankowa-Ciekawe-pomysly-dla-dzieci-Krok-po
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,103098,Masa-piankowa-Ciekawe-pomysly-dla-dzieci-Krok-po
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zilustrowane. Lektura będzie idealnym wstępem do ciekawej i rozwijającej rozmowy 

z dzieckiem. 

źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl/Madre-bajki,733901330,p.html 
 

Motoryka mała / Magdalena Siatrak, Magdalena Onochin-Mączka. - 

Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017 (sygn. 115137) 
 

To publikacja przeznaczona dla 2 grup wiekowych: 3- i 4-latków oraz 5- i 6-

latków. W skład książki wchodzą: arkusz obserwacji jakościowej dla każdego 

dziecka, scenariusze zajęć kształtujących sprawność dziecka w zakresie 

ruchów dłoni i palców, koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową, karty 

pracy nawiązujące do tematyki zajęć oraz propozycje krótkich zabaw, które 

można wykorzystać podczas pracy indywidualnej z dzieckiem, pracy w małych zespołach lub 

podczas zajęć grupowych. Integralną częścią książki są również kolorowe materiały 

pomocnicze do pracy z grupą oraz gazetka informacyjna dla rodziców. 

źródło opisu: http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/wychowanie-

przedszkolne,17,319/biblioteka-nauczyciela,14142/zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-w-

przedszkolu,62239.html 
 

Mój pierwszy elementarz : czytamy metodą sylabową / Alicja Karczmarska-

Strzebońska ; [oprac. i red. Agnieszka Antosiewicz, Maria Zagnińska ; il. 

Sławomir Daniec, Daria Widermańska-Spala]. - Wyd. 3 popr. - Kraków : 

Wydawnictwo "Greg", 2016 (sygn. 116721) 

 

Mój pierwszy elementarz - czytamy metodą sylabową to książka dla 

najmłodszych dzieci, które chcą nauczyć się czytać. Metoda sylabowa jest 

uznawana za najskuteczniejszą i najszybszą, pozwala na bezproblemową 

naukę. Umożliwia uniknięcie długotrwałego literowania wyrazów i czytania bez zrozumienia. 

Prezentuje literki, sylaby, wyrazy i zdania - w odpowiedniej, wzrastającej skali trudności. 

Dzięki temu dzieci rozwijają i utrwalają swoje umiejętności. Ciekawe i zabawne ilustracje, 

którymi wypełniona jest książka, sprawiają, że dzieci wprost nie mogą się od niej oderwać! 

źródło opisu: http://www.greg.pl/dla-dzieci/58,611_Moj-pierwszy-elementarz-czytamy-

metoda-sylabowa.html 
 

Mutyzm wybiórczy : strategie pomocy dziecku i rodzinie / Barbara 

Ołdakowska-Żyłka, Katarzyna Grąbczewska-Różycka. - Warszawa : Difin 

SA, 2017 (sygn. 115985) 
 

Książka dostarcza profesjonalnej wiedzy na bazie najbardziej aktualnych, 

międzynarodowych badań nad mutyzmem wybiórczym. Autorki dzielą się 

doświadczeniem w pracy z dziećmi z mutyzmem wybiórczym i ich rodzinami, 

opisując: sposoby budowania systemu kompleksowej pomocy, poszczególne 

elementy modelu pomocy oraz wynikające z nich oddziaływania, role poszczególnych 

specjalistów w procesie terapeutycznym, rolę rodziny we wspieraniu dziecka w pokonywaniu 

lęku. 

Książka zawiera mnóstwo praktycznych wskazówek, które okażą się przydatne zarówno 

osobom posiadającym doświadczenie w pracy z dziećmi z mutyzmem wybiórczym, jak również 

chcącym przygotować się do niej. 

źródło opisu: http://mutyzmportal.pl/artykul/-mutyzm-wybiorczy-strategie-pomocy-dziecku-i-

rodzinie-.htm 
 

https://ksiegarnia.pwn.pl/Madre-bajki,733901330,p.html
http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/wychowanie-przedszkolne,17,319/biblioteka-nauczyciela,14142/zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-w-przedszkolu,62239.html
http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/wychowanie-przedszkolne,17,319/biblioteka-nauczyciela,14142/zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-w-przedszkolu,62239.html
http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/wychowanie-przedszkolne,17,319/biblioteka-nauczyciela,14142/zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-w-przedszkolu,62239.html
http://www.greg.pl/dla-dzieci/58,611_Moj-pierwszy-elementarz-czytamy-metoda-sylabowa.html
http://www.greg.pl/dla-dzieci/58,611_Moj-pierwszy-elementarz-czytamy-metoda-sylabowa.html
http://mutyzmportal.pl/artykul/-mutyzm-wybiorczy-strategie-pomocy-dziecku-i-rodzinie-.htm
http://mutyzmportal.pl/artykul/-mutyzm-wybiorczy-strategie-pomocy-dziecku-i-rodzinie-.htm
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Myślenie matematyczne / Marianna Gwardys-Bartmańska. - Warszawa : 

PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017 (sygn. 115138) 
 

To publikacja przeznaczona dla 3 grup wiekowych: 3- i 4-latków, 4- i 5-

latków, orz 5- i 6-latków. W skład książki wchodzą: arkusz obserwacji 

jakościowej dla każdego dziecka, scenariusze zajęć kształtujących 

umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej, liczenia, rachowania, 

klasyfikowania, pojęć geometrycznych, karty pracy nawiązujące do tematyki 

zajęć, kolorowe materiały pomocnicze do pracy z grupą oraz gazetka informacyjna dla 

rodziców. 

źródło opisu: http://ksiegarniaszkolnapwn.pl/ksiazka/Gwardys-Bartmanska-Marianna/Zajecia-

korekcyjno-kompensacyjne-w-przedszkolu-Myslenie-matematyczne,88022900117KS 
 

Nadwaga i otyłość u dzieci / [aut.: Agnieszka Ziober]. - Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Dragon, 2016 (sygn.116055) 
 

Problem nadwagi staje się coraz większym zagrożeniem. Borykają się z nim 

nie tylko dorośli, ale także, i to coraz częściej, dzieci. Dodatkowo złe 

przyzwyczajenia żywieniowe w czasie dzieciństwa zwiększają zagrożenie 

otyłością w dorosłości. Aby zapewnić naszym dzieciom w przyszłości zdrowe 

życia, musimy już teraz, w okresie dzieciństwa, zmierzyć się z tym 

wyzwaniem. W niniejszej publikacji skupiliśmy się na dwóch grupach wiekowych: dzieciach 

w wieku 4-7 oraz 7-9 lat, a o przygotowanie programu diety zwróciliśmy się do dietetyka. 

W książce prezentujemy więc najważniejsze informacje dotyczące otyłości: czym jest, jak z nią 

walczyć, a także do kogo się zgłosić o pomoc. Ale głównie praktyczne porady, liczne przepisy 

kulinarne oraz przykładowe tygodniowe zestawy żywieniowe. Nie zabrakło również informacji 

o aktywności fizycznej dziecka, w tym przykładowych zestawów ćwiczeń. 

źródło opisu: https://bonito.pl/k-37495526-nadwaga-i-otylosc-u-dzieci 
 

Najpiękniejsze opowieści przedszkolaka / Agnieszka Antosiewicz. - 

Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2017 (sygn. 114117) 
 

Najpiękniejsze opowieści przedszkolaka - to zestaw najlepszych opowiadań 

dla maluchów. Zbiorek zawiera opowieści o przedszkolakach, sympatycznych 

zwierzątkach i zabawkach, które przeżywają niezwykle przygody! 

Zapraszamy do ciepłego i radosnego świata, w którym każde dziecko znajdzie 

dla siebie coś ciekawego. Opowieści dostosowane są do poziomu dzieci 

w wieku przedszkolnym. Zajmująca tematyka, odpowiednia długość i kolorowe ilustracje 

sprawia, że dzieci nie będą się nudzić i wiele się nauczą! 

źródło opisu: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4420252/najpiekniejsze-opowiesci-przedszkolaka 
 

Narysuje to co czuję : książka o uczuciach / Jasmeen Ismail. – Warszawa : 

Nasza Księgarnia, 2018 (sygn. 116723) 
 

Wesoły, smutny, zawstydzony, zakochany… Tyle jest różnych uczuć, że mały 

człowiek może się w nich pogubić. A wtedy najlepiej coś narysować! Razem 

z Kicią, Pieskiem i Osiołkiem, bohaterami tej interaktywnej książki dla 

najmłodszych, czytelnik doświadczy rozmaitych emocji. Wiadomo, że 

lepienie bałwana czy otwieranie prezentu to sama radość. Niektóre sytuacje wymagają jednak 

rozwiązania problemu. Kicia nie lubi deszczu, Osiołkowi upadły lody, Piesek czuje się 

samotny. Jak im pomóc? Książka Yasmeen Ismail uczy empatii, rozwija słownictwo i ćwiczy 

wyobraźnię. Z humorem i delikatnością wprowadzi malucha w świat uczuć. 

http://ksiegarniaszkolnapwn.pl/ksiazka/Gwardys-Bartmanska-Marianna/Zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-w-przedszkolu-Myslenie-matematyczne,88022900117KS
http://ksiegarniaszkolnapwn.pl/ksiazka/Gwardys-Bartmanska-Marianna/Zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-w-przedszkolu-Myslenie-matematyczne,88022900117KS
https://bonito.pl/k-37495526-nadwaga-i-otylosc-u-dzieci
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4420252/najpiekniejsze-opowiesci-przedszkolaka
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źródło opisu: https://nk.com.pl/narysuje-to-co-czuje-moja-pierwsza-ksiazka-o-

uczuciach/2513/ksiazka.html#.Wp-5-nciFaQ 
 

Natura i ekologia : moja pierwsza książka / il. Eleonora Barsotti ; tł. Natalia 

Neldner. – Poznań : Books, 2018 (sygn. 116650) 
 

"Moja pierwsza książka to seria czterech popularnonaukowych książek, 

których głównym adresatem są dzieci. Moja pierwsza książka. Natura 

i ekologia pozwala dzieciom zapoznać się z różnego typu roślinami, 

występującymi na Ziemi, a także z tym jak należy o nie dbać i w jaki sposób 

je chronić. Kiedy i w jakich warunkach rozwinęły się pierwsze roślinne formy 

życia? Jakie rośliny rosną w skrajnych bądź bardzo specyficznych warunkach? Dlaczego 

rośliny są tak ważne dla człowieka i dlaczego powinniśmy szczególnie o nie dbać? Odpowiedzi 

na te pytania znajdziesz w niniejszej książce, a wszystko to napisane łatwym, prostym, 

zrozumiałym dla dziecka językiem. Dodatkowym atutem publikacji są duże, barwne, 

szczegółowe, korespondujące z tekstem ilustracje."  

źródło opisu: https://bonito.pl/k-1029952-moja-pierwsza-ksiazka-natura-i-ekologia 
 

Nauka czytania i pisania przez gry i zabawy aktywizujące / Małgorzata 

Swędrowska. – Poznan : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2018 

(sygn. 116724) 
 

Nauka? Tylko przez zabawę. Zabawa? Tylko z książką Oficyny MM! „Nauka 

czytania i pisania przez gry i zabawy aktywizujące" to publikacja, dzięki której 

dzieci mogą poznawać litery i rozpocząć przygodę z nauką czytania i pisania 

bez większego trudu, jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc. Książka przeznaczona jest dla 

osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, składa się z 80 scenariuszy gier i zabaw 

obejmujących aktywności przygotowujące do nauki czytania i pisania. Scenariusze zawierają 

opisy aktywnych zabaw z literami, sylabami i wyrazami, działań z jednej strony pobudzających 

przedszkolaki w każdym wieku do samodzielności, z drugiej rozwijających umiejętność 

współdziałania w zespole. 

źródło opisu: https://merlin.pl/nauka-czytania-i-pisania-swedrowska-

malgorzata/7824421/?gclid=EAIaIQobChMI7LiXyv3Z2QIVT7XtCh3j1QiWEAQYASABEg

JZSvD_BwE&gclsrc=aw.ds 
 

Oddam brata w dobre ręce! / Olga Płocińska ; il. Bartosz Sujkowski. - 

Warszawa : Burda Publishing Polska, cop. 2017 (sygn. 115543) 
 

W domu sześcioletniej Malwiny pojawia się młodszy brat Michał, zwany 

przez nią Drugim. Zupełnie nie przypomina wymarzonego brata, z którym 

można by się bawić – jest mały, drze się jak stado kotów wiosną i nie da się 

z nim dogadać. W dodatku wszyscy się nim zachwycają. Dziewczynka bardzo 

żałuje, że rodzice nie chcą wymienić Michała na świnkę morską. Drugi rośnie 

jak na drożdżach i co prawda już tak często nie wrzeszczy i cieszy się na widok siostry, ale 

kiedy odgryza i połyka oko ukochanej maskotki dziewczynki, ich stosunki się psują… 

źródło opisu: http://www.empik.com/oddam-brata-w-dobre-rece-plocinska-

olga,p1167479759,ksiazka-p 
 

https://nk.com.pl/narysuje-to-co-czuje-moja-pierwsza-ksiazka-o-uczuciach/2513/ksiazka.html#.Wp-5-nciFaQ
https://nk.com.pl/narysuje-to-co-czuje-moja-pierwsza-ksiazka-o-uczuciach/2513/ksiazka.html#.Wp-5-nciFaQ
https://bonito.pl/k-1029952-moja-pierwsza-ksiazka-natura-i-ekologia
https://merlin.pl/nauka-czytania-i-pisania-swedrowska-malgorzata/7824421/?gclid=EAIaIQobChMI7LiXyv3Z2QIVT7XtCh3j1QiWEAQYASABEgJZSvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://merlin.pl/nauka-czytania-i-pisania-swedrowska-malgorzata/7824421/?gclid=EAIaIQobChMI7LiXyv3Z2QIVT7XtCh3j1QiWEAQYASABEgJZSvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://merlin.pl/nauka-czytania-i-pisania-swedrowska-malgorzata/7824421/?gclid=EAIaIQobChMI7LiXyv3Z2QIVT7XtCh3j1QiWEAQYASABEgJZSvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.empik.com/oddam-brata-w-dobre-rece-plocinska-olga,p1167479759,ksiazka-p
http://www.empik.com/oddam-brata-w-dobre-rece-plocinska-olga,p1167479759,ksiazka-p
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Opowiedz mnie / Madalena Matoso ; [written and edited by Kate Baker ; 

translation Marta Tychmanowicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Babaryba, 

2017 (sygn. 114765) 
 

W tej książce wszystko zależy od Ciebie! Wskocz do bajkowego labiryntu 

i zostań twórcą nieskończonej ilości opowieści! Księżniczka, kosmici, piraci, 

krasnoludki, potwory - każdy z nich chce wystąpić w Twojej bajce! Wybieraj, 

opowiadaj i baw się! OPOWIEDZ MNIE to niezwykle oryginalna książka 

interaktywna, która pobudza wyobraźnię i kreatywność. Znajdziesz tu miliony bajkowych 

kombinacji... Czy dasz radę wykorzystać je wszystkie w swoich opowieściach? 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,95333,Opowiedz-mnie 
 

Origami modułowe : krok po kroku / [aut. Zofia Wodzyńska ; zdj. Marek 

Mrozowicz]. - Toruń : Wydawnictwo Literat, [2017] (sygn. 115547) 
 

Origami modułowe coraz bardziej zyskuje na popularności. Technika ta 

polega na składaniu przedmiotów z wielu pojedynczych elementów, czyli 

modułów, najczęściej identycznych. W poradniku znajdziecie wskazówki 

i szczegółowe instrukcje, jak stworzyć m.in. flaminga, kurczaczka, smoka czy 

gitarę.  

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,95912,Origami-modulowe-krok-po-

kroku 
 

Piosenki od A do Z : piosenki i zabawy wspomagające naukę literek / Maria 

Zofia Tomaszewska. - Kraków : CEBP 24.12, [2017] (sygn. 116304) 
 

„Piosenki od A do Z” to publikacja do pracy z dziećmi, wspomagająca naukę 

czytania i pisania. Zestaw składa się z płyty CD oraz książeczki z opisami 

zabaw. Na płycie zamieszczono 24 piosenki, które w przystępny i skuteczny 

sposób pomagają w poznaniu kolejnych liter alfabetu. W książeczce opublikowane zostały 

nuty, teksty piosenek oraz propozycje zabaw nawiązujących do poszczególnych utworów. 

Znalazły się tu zabawy muzyczno-rytmiczne, logopedyczne i logorytmiczne – a więc takie, 

które wspierają dziecko w rozwoju sprawności aparatu artykulacyjnego oraz kształtują 

gotowość do nauki czytania i pisania. Publikacja nie nawiązuje do żadnej konkretnej metodyki, 

dlatego stanowi świetną propozycję uzupełniającą dla metod nauki czytania i pisania obranych 

w konkretnej placówce, do której uczęszcza dziecko. Piosenki autorstwa doświadczonego 

rytmika, przemyślane i „łatwo wpadające w ucho” aranżacje oraz propozycje zabaw 

opracowane przez znakomitego logopedę – to gwarancja sukcesu edukacyjnego i radości dzieci, 

które będą uczestniczyły w zajęciach opartych na propozycjach zawartych w tej publikacji. 

źródło opisu: https://bonito.pl/k-90634676-piosenki-od-a-do-z 
 

Przepisy Tosi i Franka czyli Jedz zdrowo od najmłodszych lat / Anna 

Kłosińska ; il. Elżbieta Kidacka. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2009 

(sygn. 115435) 
 

Książka jest adresowana do dzieci przedszkolnych lub wczesnoszkolnych ich 

rodziców i nauczycieli. Myślą przewodnią jest zapoznanie dzieci 

z zagadnieniami związanymi ze zdrowym sposobem odżywiania oraz podanie 

prostych przepisów potraw, które dzieci mogłyby przygotować same pod 

kontrolą rodziców.  

źródło opisu: https://mediarodzina.pl/prod/477/Przepisy-Tosi-i-Franka 
 

 

https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,95333,Opowiedz-mnie
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,95912,Origami-modulowe-krok-po-kroku
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,95912,Origami-modulowe-krok-po-kroku
https://bonito.pl/k-90634676-piosenki-od-a-do-z
https://mediarodzina.pl/prod/477/Przepisy-Tosi-i-Franka
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Przygody Mimków : pomoc logopedyczna do terapii opóźnionego rozwoju 

mowy / Iweta Kozłowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016 

(sygn. 116003) 
 

Pomoc logopedyczna Przygody Mimków jest przeznaczona do terapii 

opóźnionego rozwoju mowy. Dzięki zaproponowanym ćwiczeniom dziecko 

łatwiej zapamiętuje proste słowa dostosowane do jego poziomu rozwoju i uczy 

się budować pierwsze zdania. Z pomocy mogą korzystać zarówno logopedzi, 

jak i rodzice. Głównymi bohaterami publikacji są Mimki: rodzeństwo Mimi i Bubu wraz 

z rodziną i przyjaciółmi, które biorą udział w różnych przygodach. Proponowany materiał jest 

oryginalnym połączeniem zadań dotyczących poznawania wyrażeń dźwiękonaśladowczych 

z ćwiczeniami motoryki małej. Rodzeństwo Mimi i Bubu wprowadzają dziecko w świat 

wyrazów dźwiękonaśladowczych, jednocześnie ucząc budowania wypowiedzi 

dwuelementowych. Dzięki Mimkom dzieci tworzą pierwsze proste wyrażenia i zdania oraz 

modyfikują je poprzez wymienianie postaci biorących udział w zabawie. 

źródło opisu: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/PRZYGODY-MIMKOW/1228 
 

Puk, puk, jest tam kto? : w brzuchu naszej mamy / Jo Witek, Christine 

Roussey ; [tł. Anna Rosiak]. - Warszawa : Mamania - Grupa Wydawnicza 

Relacja, [2017] (sygn. 114595) 
 

Mała dziewczynka czeka na narodziny siostry. W trakcie oczekiwania rodzi 

się siostrzana miłość i niezwykła więź. Puk, puk, jest tam kto? Nie mogę się 

już doczekać. Wzruszająca książka o oczekiwaniu na rodzeństwo autorek ciepło przyjętej 

książki o uczuciach W moim sercu. 

źródło opisu: http://mamania.pl/product-pol-192-Puk-puk-jest-tam-kto-W-brzuchu-naszej-

mamy.html 
 

Scenariusze teatrzyków dla najmłodszych / [tekst: Zofia Kaliska ; 

il. Agnieszka Kamińska, Zielone A]. - Poznań : Wydawnictwo IBIS, 2016 

(sygn. 115469) 
 

Seria prezentuje scenariusze inscenizacji przedstawień szkolnych, 

przeznaczone dla przedszkoli oraz szkół podstawowych. Nie tylko są one 

przyjemną formą rozrywki dla dzieci, ale pełnią też funkcję edukacyjną. 

Uczestnictwo w warsztatach teatralnych lub choćby w szkolnych 

przedstawieniach z okazji różnych uroczystości inspiruje dzieci do pozytywnego działania, 

wyzwala pasje tworzenia, rozwija społecznie, daje poczucie własnej wartości i pewności siebie, 

uczy trudnej sztuki wystąpień publicznych. Książka zawiera scenariusze: Święty Mikołaj 

i zwierzaki, Bajka o niegroźnym smoku, Anielskie rozmówki, Cztery pory roku, Poznajemy 

alfabet, Liczymy do dziesięciu, Bajka o Czerwonym Kapturku i oswojonym wilku, 

Zaczarowany kwiat, Bajka o Jasiu, Małgosi i dobrej Babie Jadze, Dzień Mamy, Przemądrzały 

skrzat, Królewna Maruda, Wilk i owca, O Krasnoludku, który chciał być duży, O chłopcu, który 

przestał bać się lekarza, Na łące, Inna historia Kopciuszka, Osiołek wesołek i kura ponura, 

Ludzik ze śniegu, Wścibska mucha. 

źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl/Zabawmy-sie-w-teatr-Scenariusze-teatrzykow-dla-

najmlodszych,633960510,p.html 
 

https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/PRZYGODY-MIMKOW/1228
http://mamania.pl/product-pol-192-Puk-puk-jest-tam-kto-W-brzuchu-naszej-mamy.html
http://mamania.pl/product-pol-192-Puk-puk-jest-tam-kto-W-brzuchu-naszej-mamy.html
https://ksiegarnia.pwn.pl/Zabawmy-sie-w-teatr-Scenariusze-teatrzykow-dla-najmlodszych,633960510,p.html
https://ksiegarnia.pwn.pl/Zabawmy-sie-w-teatr-Scenariusze-teatrzykow-dla-najmlodszych,633960510,p.html
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Sekret Laury / Helena Kraljič ; il. Maja Lubi ; przekł. Aleksandra Brożek-

Sala. - [Katowice] : Wydawnictwo Piętka, [2017] (sygn. 115567) 
 

Bajka edukacyjna dla dzieci, pod tytułem “Sekrety Laury”, jest przeznaczona 

dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą co to jest padaczka oraz jak zachować 

się w przypadku jej ataku. Jest bardzo pomocną lekturą zarówno dla 

przedszkolaków, uczniów szkół i dorosłych. Padaczka, zwana także epilepsją, to schorzenie, 

o którym nie mówi się głośno. Jest swego rodzaju tematem tabu. Prowadzi to do wielu 

nieporozumień oraz obaw wśród rówieśników, koleżanek i kolegów takiego dziecka. Bajka 

opisuje przygody małej Laury, która niestety jest dotknięta tym schorzeniem. Lektura ta jest 

doskonałym, aczkolwiek bardzo skróconym poradnikiem, jak zachować się gdy znajdziemy się 

przy dziecku podczas ataku padaczki. Pokazuje także jak wytłumaczyć innym rówieśnikom 

z przedszkola czy szkoły czym jest ta dolegliwość. Mówi o tym, że jest to choroba jak wiele 

innych, której nie należy się bać. Gorąco polecamy zakup tej pozycji oraz przeczytanie 

wspólnie ze swoim dzieckiem. Zachęcamy do rozmowy na temat tego schorzenia ponieważ 

nigdy nie wiadomo czy wiedza zawarta w tej bajce nie przyda się Państwa dziecku 

w niedalekiej przyszłości. 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,79159,Sekret-Laury 
 

Skąd się biorą dzieci? / Marcin Brykczyński ; il. Iwona Cała. - Wyd. 2. - Łódź 

: Wydawnictwo Literatura, 2016 (sygn. 116612) 
 

Przychodzi taki moment w życiu dziecka, w którym pragnie ono dowiedzieć 

się, skąd się wzięło. Czy przyniósł je bocian? A może wyszło z kapusty? 

Marcin Brykczyński wyjaśnia dzieciom w sposób delikatny, a jednocześnie 

bardzo konkretny i prawdziwy, jak doszło do poczęcia, a potem do narodzin. Książka otrzymała 

wyróżnienie w konkursie Dziecięcy Bestseller Roku 2004. 

źródło opisu: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/223526/skad-sie-biora-dzieci 
 

Suchą szosą szła szczypawka : łamańce językowe / tekst i il. Krzysztof 

Kiełbasiński. - Warszawa : Wilga - Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2016 

(sygn. 116078) 
 

Wesołe wierszyki, które pomagają dzieciom w pracy nad wadami wymowy. 

Dzięki nim powtarzanie trudnych wyrazów nie będzie już żmudnym 

zadaniem, lecz wspaniałą zabawą. Kontynuacja bestsellerowej książki 

„Rymowanki bez trzymanki”. 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,29762,Sucha-szosa-szla-

szczypawka-Lamance-jezykowe 
 

Inność i różnorodność / Bianca-Beata Kotoro ; il. Aleksandra Glinka. – 

Wyd. 1. - Warszawa : Beata Vita, 2017 (sygn. 116205) 
 

Inność i różnorodność to kolejna książka z serii Trudne Tematy. Autorka, 

która jest psychologiem w sposób zero-jedynkowy tłumaczy dzieciom różnice 

tego świata. Pokazuje je, nazywa, ale nie wartościuje! 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,106620,Trudne-tematy-Innosc-i-

roznorodnosc 
 

https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,79159,Sekret-Laury
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/223526/skad-sie-biora-dzieci
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,29762,Sucha-szosa-szla-szczypawka-Lamance-jezykowe
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,29762,Sucha-szosa-szla-szczypawka-Lamance-jezykowe
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,106620,Trudne-tematy-Innosc-i-roznorodnosc
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,106620,Trudne-tematy-Innosc-i-roznorodnosc
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Szepty i okrzyki w zdaniu i wierszyku : ćwiczenia logopedyczne dla 

przedszkolaków / Joanna Czapla. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016 

(sygn. 114399) 
 

Prezentowana pozycja jest adresowana do osób pracujących z dziećmi 

w wieku od 3. do 5. roku życia. Wśród zaproponowanych scenariuszy zajęć 

logopedzi, terapeuci, nauczyciele znajdą różnorodne ćwiczenia emisyjne, 

kształtujące oddech, fonację i artykulację. Zaproponowane ćwiczenia 

emisyjne i dykcyjne mają za zadanie utrwalać prawidłowy sposób mówienia i oddychania, do-

skonalić wyrazistość wypowiedzi, likwidować napięcia powstałe w obrębie narządów 

biorących udział w akcie mowy. oraz doskonalić artykulatory. Ponadto przedszkolaki będą 

mogły rozbudowywać słownictwo, rozwijać swoje umiejętności społeczne, podejmować 

współpracę, poznawać możliwości własnego ciała, a także nauczyć się relaksacji i podczas 

wspólnej zabawy zbadać przestrzeń bliższą i dalszą. Tematyka prezentowanych scenariuszy 

koncentruje się na obszarach bliskich dziecku i odnosi się do różnorodnych wydarzeń zgodnie 

z kalendarzem roku przedszkolnego. Dodatkowo do każdego scenariusza dołączone są karty 

pracy. 

źródło opisu: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/SZEPTY-I-OKRZYKI-W-ZDANIU-I-

WIERSZYKU/1156 
 

Sztuka wychowania : jak nie zepsuć własnego dziecka? : od poczęcia do 

dorosłości / Bożena Kubiczek. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2016 

(sygn. 115907) 
 

Niniejsza publikacja ma na celu w zwięzły sposób zapoznać rodziców 

z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju dziecka i udzielić 

odpowiedzi na podstawowe pytania: Na czym polega wychowanie?, Co 

zrobić, by dziecko było lepsze i mądrzejsze?, Jak rozwijać jego wrodzone 

możliwości?, Jak wspierać go w okresie dojrzewania?, Jak współdziałać ze szkołą, by 

w procesie kształcenia w pełni wykorzystywało swój potencjał? 

Polecamy tą książkę również babciom i dziadkom, którzy współdziałając mądrze z rodzicami 

mogą wspomagać rozwój swoich ukochanych wnuków lub zepsuć swoje wnuki lekceważąc 

zasady ustalone przez rodziców. Publikacja będzie także przydatna nauczycielom, może mieć 

wpływ na poprawę komunikacji jak i zrozumienie potrzeb dzieci. 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,62998,Sztuka-wychowania-Jak-nie-

zepsuc-wlasnego-dziecka 
 

Śmierć i pogrzeb / Bianca-Beata Kotoro ; [il. Aleksandra Glinka]. - 

Warszawa : Beata Vita, 2017 (sygn. 115121) 
 

Biorąc pod uwagę rozwój dziecka i jego odbiór świata, w tekście jest 

konkretnie opisane, co to znaczy umrzeć, bez metafor i dwuznaczności typu: 

odszedł czy zasnął. Szeroko rozumiana pamięć o zmarłym oraz tak zwany 

pierwiastek życia określono w tekście słowem DUSZA, która nie ma tu wymiaru religijnego. 

Jest określeniem i zobrazowaniem umożliwiającym zrozumienie oraz nazwanie owej abstrakcji 

dla dziecka. Również konkret i jednoznaczność odbioru słowa niebo i chmury poprzez obraz 

na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym umożliwiają dziecku łatwiejsze przejście przez 

ból i cierpienie po utracie osoby czy zwierzęcia. Tekst książki jest uniwersalny dla dzieci 

żyjących w rodzinach wierzących i agnostycznych czy ateistycznych, gdyż jest dostosowany 

do ich możliwości odbioru świata i poradzenia sobie ze stratą czy zrozumieniem śmierci. 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,87628,Trudne-tematy-Smierc-i-

pogrzeb 

https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/SZEPTY-I-OKRZYKI-W-ZDANIU-I-WIERSZYKU/1156
https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/SZEPTY-I-OKRZYKI-W-ZDANIU-I-WIERSZYKU/1156
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,62998,Sztuka-wychowania-Jak-nie-zepsuc-wlasnego-dziecka
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,62998,Sztuka-wychowania-Jak-nie-zepsuc-wlasnego-dziecka
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,87628,Trudne-tematy-Smierc-i-pogrzeb
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,87628,Trudne-tematy-Smierc-i-pogrzeb
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Teatrzyki na cztery pory roku / Dorota Gellner, Danuta Gellnerowa ; 

il. Małgorzata Cieślak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2015 

(sygn. 110323) 
 

"Teatrzyki na cztery pory roku" to wyjątkowa książka autorstwa Doroty 

Gellner i Danuta Gellnerowej, zawierająca 35 wierszowanych krótkich 

przedstawień, które można zrealizować zarówno ze starszymi, jak 

i młodszymi dziećmi. Wszystkie utwory to unikatowe, nigdzie dotąd 

niepublikowane, inscenizacje, które są doskonałą okazją do zabawy zarówno w przedszkolu, 

jak i w domu. Teatrzyki uszeregowane są zgodnie z rytmem pór roku - ich różnorodna tematyka 

pozwoli uatrakcyjnić uroczystości m.in. z okazji świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku czy 

Dnia Babci i Dnia Dziadka. Dzięki zabawnym i łatwo wpadającym w ucho inscenizacjom 

można zorganizować także nietypowe występy poświęcone na przykład zabawom na śniegu, 

nadejściu wiosny lub oczekiwaniu na słoneczne wakacje. Wierszowane teatrzyki pomogą 

dzieciom wcielić się w wielkie damy i odważnych rycerzy, jesienne listki, kolędników czy 

wesołe stworki. 

źródło opisu: https://bonito.pl/k-90460949-teatrzyki-na-cztery-pory-roku 
 

Teatrzyki : wielka księga inspiracji : propozycje animacji teatralnych 

i zabaw w oparciu o pedagogikę F. Froebla / Katarzyna Małek. - Lublin : 

Froebel.pl, 2016 (sygn. 115153) 
 

"Teatrzyki - wielka księga inspiracji" autorstwa Katarzyny Małek to 

książka, która udowadnia, że dary można ożywić, a nasza wyobraźnia nie 

ma granic. To doskonały przewodnik metodyczny w nurcie pedagogiki Froebla, w którym 

znajdziemy odniesienie do aktualnej podstawy programowej. 

Autorka prezentuje ponad 100 szablonów do zorganizowania teatrzyków cieni, fotograficzne 

inspiracje pobudzające kreatywność, praktyczne wskazówki do realizacji zajęć, blisko 60 

opracowanych utworów literackich wraz z propozycjami metodycznymi oraz nowatorskie 

propozycje zabaw teatralnych dla dzieci. Znajdziemy tam ponad 100 szablonów do 

zorganizowania teatrzyków cieni, fotograficzne inspiracje pobudzające kreatywność, 

praktyczne wskazówki do realizacji zajęć, blisko 60 opracowanych utworów literackich wraz 

z propozycjami metodycznymi oraz nowatorskie propozycje zabaw teatralnych dla dzieci. 

źródło opisu: http://www.froebel.pl/teatrzyki-%E2%80%93-wielka-ksiega-inspiracji-

propozycje-animacji-teatr 
 

Toruńskie pierniki / [red. Małgorzata Szewczyk ; il. Studio Arystoteles]. - 

Warszawa : Przedsiębiorstwo Handlowo-Wydawnicze "Arystoteles" Marek 

Matusiak, [2017] (sygn. 115452) 
 

Legenda Toruńskie pierniki opisuje jak biedny czeladnik dzięki swej dobroci 

i pracowitości zyskał uznanie króla i rękę ukochanej. To opowieść o tym, że 

dobro w stosunku do innych i ciężka praca opłacają się w życiu bardziej niż 

spryt i egoizm. Przykładem tego jest Bogumił – którego przepis na pierniki 

zapewnił mu sławę i chwałę po wszystkie czasy. 

źródło opisu: https://merlin.pl/torunskie-pierniki-opracowanie-

zbiorowe/7737236/?gclid=EAIaIQobChMI7PbKvo_p2QIVybUYCh3_3g7UEAAYASAAEgI

k0vD_BwE&gclsrc=aw.ds 
 

https://bonito.pl/k-90460949-teatrzyki-na-cztery-pory-roku
http://www.froebel.pl/teatrzyki-%E2%80%93-wielka-ksiega-inspiracji-propozycje-animacji-teatr
http://www.froebel.pl/teatrzyki-%E2%80%93-wielka-ksiega-inspiracji-propozycje-animacji-teatr
https://merlin.pl/torunskie-pierniki-opracowanie-zbiorowe/7737236/?gclid=EAIaIQobChMI7PbKvo_p2QIVybUYCh3_3g7UEAAYASAAEgIk0vD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://merlin.pl/torunskie-pierniki-opracowanie-zbiorowe/7737236/?gclid=EAIaIQobChMI7PbKvo_p2QIVybUYCh3_3g7UEAAYASAAEgIk0vD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://merlin.pl/torunskie-pierniki-opracowanie-zbiorowe/7737236/?gclid=EAIaIQobChMI7PbKvo_p2QIVybUYCh3_3g7UEAAYASAAEgIk0vD_BwE&gclsrc=aw.ds
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Wakacje u dziadków / Magdalena Zarębska ; il. Aneta Krella-Moch. - 

Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2017 (sygn. 116331) 
 

Trojaczki Laura, Tymek i Amelia wyjeżdżają do dziadków na wieś na całe 

wakacje. Trochę będą tęsknić za rodzicami, którzy zostali w mieście, jednak 

szybko zajęcia, z którymi nie miały do tej pory do czynienia, całkowicie zajmą 

im czas. Kupowanie małych kurczaków na targu, pielenie ogródka, pomoc 

babci przy sprzątaniu kościoła okażą się równie atrakcyjnymi przygodami jak 

wyprawa do lasu po poziomki, jazda pociągiem czy spływ kajakowy. Aż żal będzie wracać do 

miasta! 

źródło opisu: http://www.empik.com/wakacje-u-dziadkow-zarebska-

magdalena,p1141042120,ksiazka-p 
 

Wartości w życiu rodziny : [ponad 100 zabaw rozwijających wrażliwość na 

wartości ogólnoludzkie] / Laura Blanco, Silvia Carbonell ; il. Rosa Ma Curto ; 

[tł. z jęz. ang. Piotr Szufliński]. - Wyd. 2. - Kielce : Jedność, cop. 2017 

(sygn. 116653) 
 

Wartości to temat ważny i zawsze aktualny, dlatego prezentujemy książkę, 

która chce pomóc rodzinom – dzieciom i dorosłym – pielęgnować i rozwijać 

wartości: życzliwość, przyjaźń, miłość, szacunek, nadzieję, hojność, honor, cierpliwość. 

Zaprezentowano w niej ponad 50 sytuacji eksponujących jakąś istotną wartość, nad którą warto 

się zastanowić, by lepiej ją zrozumieć i by móc praktykować ją na co dzień. Każdy poruszany 

temat poprzedzony został cytatem z Biblii, pytaniem zapraszającym do refleksji i krótkim 

komentarzem, po nich zaś następuje część praktyczna – pomysł na wspólną zabawę, grę, 

aktywność ruchową lub plastyczną – która w naturalny sposób pogłębia omawiany temat i już 

sama w sobie jest wartością: sprawia bowiem, że rodzina może odkrywać radość wspólnie 

spędzanych chwil. „Wartości w życiu rodziny” to książka, która pomaga nie zapomnieć o tym, 

co w życiu najważniejsze. 

źródło opisu: : https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,90658,Wartosci-w-zyciu-rodziny 
 

Wielka księga emocji / tekst Esteve Pujol i Pons, Rafael Bisquerra Alzina ; 

il. Carles Arbat ; [tł. z jęz. hisz. Katarzyna Gajos]. - Kielce : Wydawnictwo 

Jedność, cop. 2017 (sygn. 116214) 
 

Ta wspaniała księga wprowadza dzieci w fascynujący świat emocji, czyli 

w świat uczuć. Na jej stronach przedstawione zostały baśnie i opowieści, 

w których wyeksponowano rozmaite uczucia ich bohaterów. Wszystko po to, 

by dzieci potrafiły rozpoznawać i nazywać emocje i by potrafiły okazywać je w sposób 

kontrolowany i adekwatny do sytuacji. Nie ma uczuć dobrych i złych, ale, każdy się chyba 

z tym zgodzi, nie powinniśmy okazywać szalonej radości w miejscu, gdzie wymagana jest od 

nas cisza i skupienie, np. w urzędzie czy podczas szkolnych zajęć, podobnie jak umiejętność 

nieokazywania złości czy gniewu cechuje człowieka opanowanego i kulturalnego. Gniew, 

strach, radość, wdzięczność, smutek… to tylko niektóre z emocji, które zostaną oswojone 

dzięki tej pięknej i mądrej księdze. Zapraszamy do odkrywania świata emocji. To wspaniała 

wędrówka w głąb siebie i fascynująca przygoda 

źródło opisu: https://www.jednosc.com.pl/dla-dzieci-14/3805/wielka-ksi%C4%99ga-emocji 
 

http://www.empik.com/wakacje-u-dziadkow-zarebska-magdalena,p1141042120,ksiazka-p
http://www.empik.com/wakacje-u-dziadkow-zarebska-magdalena,p1141042120,ksiazka-p
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,90658,Wartosci-w-zyciu-rodziny
https://www.jednosc.com.pl/dla-dzieci-14/3805/wielka-ksi%C4%99ga-emocji
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Wiersze i inscenizacje dla przedszkolaków na cały rok / Sylwia Bacewicz. 

– Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2018 (sygn. 116747) 
 

Wiersze i inscenizacje dla przedszkolaków na cały rok to zbiór utworów na 

każdą okazję, albo i bez okazji. Krótkie, łatwe do zapamiętania, uczą i bawią. 

Pokazują, omawiają i komentują świat wokół dziecka, jego najbliższe 

otoczenie i ważne dla niego sprawy. Do wykorzystania w przedszkolu, ale też 

do czytania i nauki w domu. 

źródło opisu: https://bonito.pl/k-90655002-wiersze-i-inscenizacje-dla-przedszkolakow-na-

caly-rok 
 

Wiersze na cztery pory roku / Jan Brzechwa, Wanda Chotomska, Agnieszka 

Frączek, Dorota Gellner i inni polscy poeci ; [il. Marcin Południak [et al.]. - 

Warszawa : Wilga - Grupa Wydawnicza Foskal, [2017] (sygn. 115126) 
 

Każda księga to zbiór najpiękniejszych i najbardziej znanych utworów dla 

najmłodszych – baśni, bajek i wierszy. Razem mogą tworzyć pierwszą 

domową biblioteczkę. To książki, które ucieszą każde dziecko. 

źródło opisu: https://bonito.pl/k-1461794-wiersze-na-cztery-pory-roku 
 

Wierszowane zawody / Magdalena Dawidziuk-Stach ; [il. Agata Fuks, 

Joanna Szybist]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 

(sygn. 115935) 
 

Książka to zbiór dwunastu pięknie zilustrowanych opisów zawodów. 

Książeczka jest adresowana do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Napisana 

w sposób przystępny dla młodego czytelnika, motywuje do rozwijania 

zainteresowań i predyspozycji. W opisach zawodów znajdują się treści 

zachęcające dzieci do zadawania pytań dorosłym o drogę do zdobycia 

wymarzonego zawodu. Jeżeli chcesz poznać Maćka, który chciałby zostać kucharzem, Laurkę 

która marzy by wystylizować cały świat lub wrażliwą artystkę Natalię to serdecznie zapraszamy 

do świata "Wierszowanych zawodów"! 

źródło opisu: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4810217/wierszowane-zawody 
 

Wierszyki dla 3-latków / Dorota Gellner, Danuta Gellnerowa ; [il. Kasia 

Nowowiejska]. - Warszawa : Muza SA, 2015 (sygn. 111275) 
 

Biedroneczko, panieneczko, siedem kropek masz. Jeśli ładnie cię poproszę, to 

mi jedną dasz? Zbiorek Wierszyki dla 3-latków został przygotowany z myślą 

o dzieciach, które przeszły już etap zainteresowania jedynie książką 

obrazkową i są gotowe wysłuchać krótkiego tekstu i go powtórzyć. Wybrane przez nas 

wierszyki autorstwa dwóch znakomitych poetek same wpadają w ucho i łatwo je zapamiętać. 

Wierszyki dla 3-latków pokazują wszystko to, co się dzieje w zwykłym dziecięcym dniu: 

zabawy z rodzeństwem, z psotnym psiakiem, zabawy zabawkami, zabawy na łące, nawet ze 

słonkiem, gdy rano trzeba wstać lub gdy dopadną malucha smuteczki. Gdy czytamy 

trzylatkowi, aktywizujemy procesy funkcjonowania jego uwagi, pamięci, percepcji, wyobraźni 

słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Dziecko uczy się przez 

własną aktywność, ćwiczy cierpliwość i pamięć. Jest to też doskonały moment na pogłębienie 

relacji z rodzicem czy opiekunem. Dodatkowo rodzice znajdą w książce rady, jak pracować, 

żeby zachęcić malucha do czytania. 

źródło opisu: http://www.empik.com/wierszyki-dla-3-latkow-gellner-dorota-gellnerowa-

danuta,p1105835221,ksiazka-p 
 

https://bonito.pl/k-90655002-wiersze-i-inscenizacje-dla-przedszkolakow-na-caly-rok
https://bonito.pl/k-90655002-wiersze-i-inscenizacje-dla-przedszkolakow-na-caly-rok
https://bonito.pl/k-1461794-wiersze-na-cztery-pory-roku
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4810217/wierszowane-zawody
http://www.empik.com/wierszyki-dla-3-latkow-gellner-dorota-gellnerowa-danuta,p1105835221,ksiazka-p
http://www.empik.com/wierszyki-dla-3-latkow-gellner-dorota-gellnerowa-danuta,p1105835221,ksiazka-p
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Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku 

i przedszkolu / pod red. Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2017 
(sygn. 115131) 
 

Książka jest przeznaczona dla rodziców, nauczycieli i opiekunów małych 

dzieci. Mogą oni zapoznać się z normami rozwojowymi dotyczącymi dzieci 

w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, a także poznać metody i formy 

wspierania rozwoju. Autorzy przybliżają kwestie związane ze wspomaganiem 

rozwoju umysłowego, zdobywaniem umiejętności społeczno-emocjonalnych, kompetencji 

w zakresie motoryki małej i dużej, porozumiewania się, samodzielnego rozwiązywania 

problemów, nabywania umiejętności samoobsługowych. Poruszono tematy zawiązane 

z wychowaniem małych dzieci w rodzinie, żłobku i przedszkolu a także w rodzinach 

zastępczych, domach dziecka i rodzinnych domach. Czytelnik znajdzie też odpowiedzi na 

pytania dotyczące mediów w wychowaniu dzieci, pozna nie tylko korzyści, ale też zagrożenia. 

Część książki dotyczy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy 

z rodziną małego dziecka oraz współpracy rodziców i nauczycieli ze specjalistami. 

źródło opisu: http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/wychowanie-i-

wspieranie-rozwoju-malych-dzieci-w-domu-zlobku-i-przedszkolu/2932 
 

Wysoko wrażliwe dziecko : jak je zrozumieć i pomóc mu żyć 

w przytłaczającym świecie? / Elaine Aron ; przekł. Anna Sawicka-

Chrapkowicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017 

(sygn. 115840) 
 

Wysoko wrażliwe dzieci stanowią od piętnastu do dwudziestu procent 

wszystkich dzieci. Urodziły się z bardzo czułym i szybko reagującym układem 

nerwowym, co niesie za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne 

konsekwencje. Takie dzieci cechują się kreatywnością, intuicją, zaskakującą mądrością 

i empatią, ale jednocześnie niezwykle łatwo je przytłoczyć nadmiarem bodźców, nagłymi 

zmianami, krytyką bądź nieszczęściami innych. W zależności od temperamentu niektóre 

wysoko wrażliwe dzieci są aktywne, emocjonalne i wymagające, inne zaś są spokojne i skryte 

oraz nie sprawiają większych problemów wychowawczych. Wszystkie jednak muszą być 

wychowywane ze zrozumieniem, aby mogły poznać swoją wyjątkowość i nauczyć się czerpać 

z niej korzyści w dorosłym życiu. Niestety błędy wychowawcze dorosłych – wynikające 

z niezrozumienia i niewiedzy – łatwo mogą doprowadzić do wielu poważnych i negatywnych 

skutków, z którymi dziecku będzie niezwykle trudno sobie poradzić. Z takimi sytuacjami 

bardzo często spotykała się w swojej pracy Elaine Aron i dlatego – jako wybitna specjalistka 

i pionierka tej dziedziny – napisała praktyczny poradnik, który pomoże rodzicom, 

nauczycielom i opiekunom: zrozumieć wysoko wrażliwe dziecko i jego potrzeby; poradzić 

sobie z wyzwaniami związanymi z wychowywaniem takiego dziecka; wprowadzić w życie 

cztery podstawowe zasady mądrego i skutecznego rodzicielstwa; pomóc wysoko wrażliwemu 

dziecku funkcjonować w mało wrażliwym, a bardzo przytłaczającym świecie; zadbać o to, by 

nauka i kontakty z rówieśnikami sprawiały dziecku radość, a nie stanowiły źródło stresu; 

przystosować dziecko do zmian i radzenia sobie z nadmiernym pobudzeniem; uświadomić 

dziecku, że wysoka wrażliwość jest darem, a nie ograniczeniem; wychować dziecko na 

szczęśliwego, zdrowego i silnego – wysoko wrażliwego – dorosłego. 

źródło opisu: http://www.gwp.pl/wysoko-wrazliwe-dziecko-jak-je-zrozumiec-i-pomoc-mu-

zyc-w-przytlaczajacym-swiecie.html 
 

http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/wychowanie-i-wspieranie-rozwoju-malych-dzieci-w-domu-zlobku-i-przedszkolu/2932
http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/wychowanie-i-wspieranie-rozwoju-malych-dzieci-w-domu-zlobku-i-przedszkolu/2932
http://www.gwp.pl/wysoko-wrazliwe-dziecko-jak-je-zrozumiec-i-pomoc-mu-zyc-w-przytlaczajacym-swiecie.html
http://www.gwp.pl/wysoko-wrazliwe-dziecko-jak-je-zrozumiec-i-pomoc-mu-zyc-w-przytlaczajacym-swiecie.html
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Zabawa i zabawka : konteksty, wartość, znaczenia / red. nauk. Barbara 

Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, 2017 (sygn. 115467) 
 

Niniejsze opracowanie prezentuje współczesne i historyczne ujęcie zabawy 

oraz przedstawia jej znaczenie z różnych perspektyw. Jego celem jest 

zaktualizowanie wiedzy na temat walorów rozwojowych zabawy, budowanie 

szacunku dla tej formy aktywności, a przez to dążenie do stwarzania dzieciom 

jak najlepszych warunków do korzystania z przysługującego im prawa do zabawy. 

W opracowaniu głos zabiera dwanaście osób reprezentujących różne dziedziny nauki: 

socjologię, filozofię, antropologię, psychologię oraz pedagogikę i jej subdyscypliny. Znajdują 

się tu rozdziały przygotowane przez badaczy i praktyków, którzy na zabawę spojrzeli z różnych 

perspektyw: z empirycznego, naukowego i praktycznego punktu widzenia. Monografia składa 

się z dwóch części. Pierwsza z nich nosi tytuł "Interdyscyplinarność postrzegania zabawy", 

druga – "Wartość zabawy i zabawki". 

źródło opisu: http://wydawnictwo.umcs.lublin.pl/index2.php?id=917 
 

Zarządzanie marzeniami : poezja motywacyjna dla dzieci / Michał Zawadka. 

Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Mind&Dream, 2017 (sygn. 116754) 
 

Czy wiecie, jaka droga prowadzi do spełnienia marzeń? Poznając przygody 

małego słonia, kruchej muszli, małej mrówki czy niesfornych niedźwiedzi, 

dowiecie się, dlaczego warto wierzyć w siebie, pokonywać wyzwania i jaką 

moc ma wytrwałość w działaniu. Zarządzanie marzeniami jest pierwszą tego 

typu publikacją dla dzieci na rynku. Autor łączy przesłanie wierszy z zabawą 

w zarządzanie własnymi planami. W części interaktywnej młodzi czytelnicy wyznaczą swoje 

marzenia, nauczą się wartości swojej pracy i poznają konsekwencje swoich działań. Na końcu 

publikacji czeka niespodzianka w postaci zachęcających do działania zakładek 

motywacyjnych. Wydanie drugie zostało wzbogacone o scenariusze dla rodziców, które 

pomogą wytłumaczyć dzieciom postawy i zachowania, opisane w wierszach. Książka niniejsza 

stanowi kapitalne połączenie pomysłów i obserwacji, które motywują, a nadto inspirują do 

czerpania najczystszej esencji sukcesu z własnego życia. 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,89995,Zarzadzanie-marzeniami-

Managing-Your-Dreams-wiek 
 

Zarządzanie marzeniami : poezja motywacyjna dla dzieci / Michał Zawadka. 

- Wyd. 2 zm. - Warszawa : Mind&Dream, 2017 (sygn. 116755) 
 

Łatwiej jest dążyć do celu tym, którzy są przeświadczeni o sile cierpliwości 

i uśmiechu, o wadze doceniania siebie oraz swoich osiągnięć. Tym, którzy 

wiedzą, że błąd nie jest porażką, i że żadne zadanie nie jest za trudne, gdy 

rozłożymy je na etapy. Zwłaszcza, kiedy jesteśmy świadomi, że „nie musimy 

być mistrzem żeby zaczynać, lecz musimy zacząć, by nim się stać”, jak pisze 

Michał Zawadka. Zarządzanie marzeniami jest pierwszą tego typu publikacją dla dzieci na 

rynku. Autor łączy przesłanie wierszy z zabawą w zarządzanie własnymi planami. W części 

interaktywnej młodzi czytelnicy wyznaczą swoje marzenia, nauczą się wartości swojej pracy 

i poznają konsekwencje swoich działań. Na końcu publikacji czeka niespodzianka w postaci 

zachęcających do działania zakładek motywacyjnych. Wydanie drugie zostało wzbogacone 

o scenariusze dla rodziców, które pomogą wytłumaczyć dzieciom postawy i zachowania, 

opisane w wierszach. 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,89996,Zarzadzanie-marzeniami-

Managing-Your-Dreams-wiek 

http://wydawnictwo.umcs.lublin.pl/index2.php?id=917
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,89995,Zarzadzanie-marzeniami-Managing-Your-Dreams-wiek
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,89995,Zarzadzanie-marzeniami-Managing-Your-Dreams-wiek
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,89996,Zarzadzanie-marzeniami-Managing-Your-Dreams-wiek
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,89996,Zarzadzanie-marzeniami-Managing-Your-Dreams-wiek
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Zdania obrazkowo-wyrazowe : materiał do terapii głosek k, ki, g, gi, h, hi / 

Małgorzata Kobus, Marzena Polinkiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo 

Harmonia, 2017 (sygn. 115472) 
 

Prezentowany zestaw ćwiczeń logopedycznych „Zdania obrazkowo-

wyrazowe” to bardzo dobrze przygotowany komplet wyrazów i zdań, który 

logopedzi oraz rodzice mogą wykorzystać w zabawach z dziećmi w celu 

utrwalenia poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi, h, hi. Zeszyt zawiera kilka 

grup zadań: służące utrwalaniu poprawnej wymowy głosek w różnych pozycjach w wyrazach 

oraz zdaniach, ćwiczenia umiejętności różnicowania fonemów, ćwiczenia kinestezji mowy. 

Propozycje te mogą służyć nie tylko do utrwalania właściwej artykulacji ćwiczonych głosek, 

ale również do kształtowania kompetencji językowych na poziomie semantycznym 

i składniowym. Na szczególne podkreślenie zasługuje ciekawa forma graficzna ćwiczeń. 

Dziecko nie musi tylko powtarzać zdań po logopedzie, ale samo przyczynia się do ich 

tworzenia, rozpoznając kolejne zdjęcia. 

źródło opisu: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/ZDANIA-OBRAZKOWO-

WYRAZOWE/1387 
 

Zgrane nie-zgrane dziecko : pięćdziesiąt prostych ćwiczeń, które pomogą 

dziecku rozwijać się, uczyć i rosnąć / Joye Newman, Carol Kranowitz ; przekł. 

Emilia Skowrońska. – Wyd. 1. - Gdańsk : Harmonia Uniwersalis, 2017 

(sygn. 116227) 
 

Drogi czytelniku, książka, którą trzymasz w ręku, jest kolejną pozycją z cyklu 

Nie-zgrane dziecko Carol Kranowitz, tym razem napisaną we współpracy 

z Joye Newman. Przedstawiono tu pięćdziesiąt prostych, ciekawych 

i zabawnych ćwiczeń rozwijających umiejętności sensoryczne, percepcyjne oraz wzrokowe 

dziecka. Praktyczne, nieskomplikowane propozycje zabaw, uporządkowane według stopnia 

trudności, pozwolą dziecku zdobyć nowe umiejętności, odnaleźć się w otaczającym go świecie, 

nabrać poczucia pewności siebie i poprawić sprawność ruchową. Rodzicu, jeżeli dbasz 

o prawidłowy rozwój twojego dziecka, ta książka jest dla ciebie! Pomoże ci przygotować swoją 

pociechę do stawienia czoła szkolnym i życiowym wyzwaniom. Nauczycielu, jeżeli szukasz 

pomocy dydaktycznej dla nie-zgranych dzieci w twojej grupie przedszkolnej lub klasie 

szkolnej, to właśnie ją znalazłeś! Ten zbiór ćwiczeń będzie doskonałym wsparciem podczas 

realizacji zajęć ruchowych. Książka jest napisana w bardzo przystępny sposób. Humorystyczne 

nazwy ćwiczeń oraz kolorowe ilustracje zachęcają do zabawy i zdobywania nowych 

sprawności.  

źródło opisu: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/ZGRANE-NIE-ZGRANE-DZIECKO/1413 
 

Zima : bardzo proste czytanki dla dzieci / [oprac. meryt. i graf. Magdalena 

Hinz]. – Wyd. 1. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017 (sygn. 116032) 
 

Bardzo proste czytanki dla dzieci to seria książek dla małych dzieci 

rozwijających się prawidłowo lub dzieci z deficytami, na przykład 

z autyzmem. Celem tej serii jest ćwiczenie czytania prostych zdań ze 

zrozumieniem oraz zdobywanie wiadomości na temat różnych miejsc 

i zjawisk przyrody. W tej publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące 

zimy: zimowe miesiące, charakterystyczne cechy pogody, ubiór, zwyczaje związane z Bożym 

Narodzeniem, zimowe zabawy, dokarmianie zwierząt. 

źródło opisu: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/ZIMA.-Bardzo-proste-czytanki-dla-dzieci-

/1425 
 

https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/ZDANIA-OBRAZKOWO-WYRAZOWE/1387
https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/ZDANIA-OBRAZKOWO-WYRAZOWE/1387
https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/ZGRANE-NIE-ZGRANE-DZIECKO/1413
https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/ZIMA.-Bardzo-proste-czytanki-dla-dzieci-/1425
https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/ZIMA.-Bardzo-proste-czytanki-dla-dzieci-/1425
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Żegnaj, pieluszko! : Jak miś polubił nocniczek / Bellinda Rodik, Kerstin M. 

Schuld ; [tł. Anna Kubiczek]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Debit, cop. 2007 

(sygn. 116347) 
 

Najwyższy czas rozstać się z pieluszką. Ale mały Miś nie bardzo chce 

korzystać z nocniczka. Zawsze ma jakąś wymówkę i coś ważnego do 

zrobienia. Pewnego dnia pojawia się mała Misia, która już nie potrzebuje pieluszki. Przecież 

chodzi do przedszkola. Czy powinien zdobyć się na pewien wysiłek i spróbować wysiusiać się 

na nocniczek? Całkiem sam? 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,34105,Zegnaj-pieluszko-Jak-mis-

polubil-nocniczek 

 

 

 

Jolanta Osińska-Kurek 

j.kurek@bpsiedlce.pl 

Małgorzata Percińska 

m.percinska@bpsiedlce.pl 
 

https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,34105,Zegnaj-pieluszko-Jak-mis-polubil-nocniczek
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,34105,Zegnaj-pieluszko-Jak-mis-polubil-nocniczek
mailto:j.kurek@bpsiedlce.pl
mailto:m.percinska@bpsiedlce.pl

