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Nowości książkowe dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej 

(w wyborze) o jakie wzbogaciła się Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej 

w Siedlcach od kwietnia do września 2018. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów. 
 

365 dni kreatywnej zabawy dla dzieci dwuletnich i starszych / Sheila 

Ellison, Judith Gray ; przeł.: Piotr Szymor. – Wyd. III - Warszawa : Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2018 (sygn. 116964) 
 

365 dni kreatywnej zabawy to zbiór wspaniałych pomysłów na rodzinne gry 

i zabawy, które ożywią wyobraźnię maluchów i pomogą twórczo spożytkować 

dziecięcą aktywność. Proste zabawy, które potrafią zainspirować zmęczonego 

rodzica jak i dziecko pragnące wiecznie nowych doświadczeń. Książka zawiera również porady 

jak połączyć rolę rodzica z obowiązkami domowymi i pracą. 

https://www.swiatksiazki.pl/ksiazki-ksiazki-3799/365-dni-kreatywnej-zabawy-

6376235-ksiazka.html 
 

A kiedy... : opowiadania biblioterapeutyczne / Joanna Laskowska ; il. Hanna 

Szenknecht. – Wyd. I. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. 

Wydawnictwo Harmonia, 2018 (sygn. 116761) 
 

A kiedy… to zbiór opowiadań biblioterapeutycznych, które mają „leczyć” 

słowem, dodając dzieciom sił do walki z przeciwnościami losu. Udzielają 

mądrych rad na temat ludzkiej natury, przemawiają do dziecka „językiem 

serca”, sprawiając, że nie tylko słyszy ono słowa, ale również czuje ich 

znaczenie. Przede wszystkim zaś wzbogacają wiedzę o życiu, budują poczucie własnej 

wartości, a zatem i bezpieczeństwa. 

https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/A-KIEDY...-Opowiadania-biblioterapeutyczne/1469 
 

Atlas rekordów i ciekawostek Polski : z naklejkami i plakatem / tekst Danuta 

Kownacka ; il. i oprac. graf. Ilona Brydak. - Warszawa : Wilga - Grupa 

Wydawnicza Foksal, [2018] (sygn. F 117251) 
 

Wszystko to, co warto wiedzieć o Polsce. Książka, która jak żadna inna 

udowadnia, że uczenie się może być bardzo ciekawe. Interesująco opisane 

ciekawostki związane z Polską zamieniają lekturę w fantastyczną zabawę – 

niezależnie od wieku czytelnika. Książka nadaje się do samodzielnej lektury, 

ale także i do wspólnej – w rodzinnym gronie. Naklejki mogą pełnić funkcję nagród 

przyznawanych za zapamiętanie jak największej liczby ciekawostek i rekordów. 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,119459,Atlas-rekordow-i-

ciekawostek-Polski 
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Bajki o misiach z czterech stron świata / Aniela Cholewińska-Szkolik ; il. 

Marta Karczewska. - Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2017 

(sygn. 116815) 
 

Na świecie mieszka wiele różnych misiów. Są misie brunatne i polarne, misie 

szmaciane i pluszowe. Każdy z nich jest wyjątkowy i milusi! W tej książce 

znajdziesz opowieści o misiach z różnych krajów i kontynentów. Poznasz 

małego misia polarnego Płatka, pobawisz się w chowanego z misiem Fikusem, pomożesz 

odważnemu Figielkowi złapać łobuzów, a z Maju Dżi odbędziesz podróż latającym dywanem. 

Bajki o misiach z czterech stron świata to cudowne historie pełne uroczych misiów oraz piękne 

ilustracje autorstwa Marty Kurczewskiej. 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/116402/bajki-o-misiach-z-czterech-stron-swiata 
 

Bajki w zielonych spodenkach / Anna Mikita ; projekt graf., il. i skład: 

Tomasz Kozłowski. - Kielce : MAC Edukacja, 2018 (sygn. 117447) 
 

Czy wiewiórki sadzą las? Dlaczego żaby moczarowe na wiosnę są niebieskie? 

Skąd się wzięła nazwa rusałki pokrzywnika – pomarańczowego motyla z czarnymi kropkami? 

Czy czerwonolicy żółw może zaprzyjaźnić się z żółwiem błotnym? Kto pomoże ślimakowi, 

gdy na łące pojawi się Ognisty Smok? I dlaczego gdy świeci słońce, dżdżownice nie powinny 

wybierać się na wycieczki? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące świata przyrody 

znajdziesz w pełnych humoru i ciepła Bajkach w zielonych spodenkach. Opowiadania zawarte 

w książce są zaproszeniem do spojrzenia z zachwytem i szacunkiem na zwierzęta, rośliny, wodę 

i słońce, do odkrycia, jak ciekawy i fascynujący jest świat, w którym żyjemy i który 

powinniśmy szanować. 

źródło opisu: https://www.legolas.pl/9788381083294/Bajki-w-zielonych-spodenkach.html 
 

Basia i pieniądze / [tekst] Zofia Stanecka ; [il.] Marianna Oklejak. - Wyd. 2.- 

Warszawa : Egmont Polska, cop. 2011 (sygn. 117201) 
 

Tata wyjechał. Mama idzie do sklepu w towarzystwie trójki dzieci. To się nie 

może dobrze skończyć. Zabawna historia na bardzo aktualny temat. Seria 

książek dla przedszkolaków o przygodach Basi – pięcioletniej współczesnej 

polskiej dziewczynki. Seria Basia to świat bliski i zrozumiały dla dziecka. 

Realia dzisiejszej Polski opisane są tu świetnym współczesnym językiem. Przygody Basi 

poszerzają wiedzę dziecka, pomagają mu zrozumieć otaczający go świat, pokazują jak poradzić 

sobie w trudnych sytuacjach. 

źródło opisu: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/108387/basia-i-pieniadze 
 

Całkiem nowe zabawy paluszkowe : usprawnianie dłoni dzieci / Aneta 

Winczewska, Piotr Winczewski. – Wyd. I. - Gdańsk : Wydawnictwo 

Harmonia, 2018 (sygn. 116971) 
 

Niniejsza książka zawiera sto dwadzieścia fabularyzowanych zabaw, dzięki 

którym można wielorako zaktywizować mięśnie rąk kilkulatków. Zabawy 

można wykorzystać, prowadząc zajęcia dla sześciolatków i dzieci młodszych. 

Po zaprezentowane ćwiczenia można sięgnąć również w trakcie usprawniania 

dzieci z deficytami rozwojowymi. Adresatami książki są przede wszystkim wychowawcy 

przedszkoli i nauczyciele kilku pierwszych klas szkół podstawowych.. 

źródło opisu: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/CALKIEM-NOWE-ZABAWY-

PALUSZKOWE/1478 
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Dlaczego tańczymy ze szczęścia i kipimy ze złości? / Andrea Schütze ; il. 

Dagmar Henze ; przeł. Barbara Tarnas. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2018 

(sygn. 116767) 
 

Twoje ciało mówi, co czujesz. Ty również, obserwując zachowania ludzi, 

możesz rozpoznać, w jakim są nastroju i co przeżywają. 

Czasem trudno nam zrozumieć uczucia. Przychodzą i odchodzą całkiem 

niespodziewanie. I nie każdy w takiej samej sytuacji odczuwa to samo. Skąd mały człowiek 

może wiedzieć, że denerwowanie się i złość nie zawsze są czymś złym? Jak może nauczyć się 

radzić sobie ze strachem czy odczuwać szczęście? Dzieci nie potrafią nazywać swoich uczuć, 

za to silniej niż dorośli je odczuwają. 

W dwunastu opowiadaniach i dwóch wierszach autorka przedstawia bardzo różne uczucia: 

przykrość, złość, radość, zdenerwowanie, dumę, współczucie, zazdrość, wstyd, satysfakcję 

z cudzego nieszczęścia, smutek, tęsknotę, zadowolenie, wściekłość, bezradność, nadzieję, 

poczucie bezpieczeństwa i miłość. 

Bohaterami jej książki są dziewczynki i chłopcy, małe czarownice, rycerze, olbrzymy, duchy 

i zwierzęta. Poznajemy wiewiórkę, która współczuje innej wiewiórce zamieszkującej sąsiednią 

dziuplę, bo ta, mając tylko trzy kończyny, nie zdołała zgromadzić odpowiedniej ilości zapasów 

na zimę. Pojawi się mała czarownica - zdenerwowana, ponieważ nazajutrz ma być pasowana 

na pełnoprawną czarownicę. Mały rycerz poczuje radość, kiedy jego starszy brat podczas swego 

pierwszego turnieju spada z konia. 

Uczucia przedstawione w książce są bardzo prawdziwe. Poszczególne opowieści łatwo 

dopasować do uczuć, jakie w danej chwili przeżywa dziecko. 

Książka kończy się pełnym miłości listem do dziecka. List ten każdy rodzic może dopasować 

do własnego dziecka. 

źródło opisu: https://www.swiatksiazki.pl/dlaczego-tanczymy-ze-szczescia-i-kipimy-ze-

zlosci-6374147-ksiazka.html 
 

Dzieci w sieci dobrych manier / Zofia Staniszewska ; il. Artur Nowicki. - 

Bielsko-Biała : Wydawnictwo Debit, Anna i Witold Wodziczko, cop. 2015 

(sygn. 116818) 
 

Czy Twoje dziecko zna zasady savoir-vivre'u? Czy umie również z taktem 

i swobodą poruszać się w rzeczywistości wirtualnej? Książka „Dzieci w sieci 

dobrych manier” jest przewodnikiem po internetowym życiu, przeznaczonym 

dla dzieci w wieku 9-12 lat. W przystępny i zabawny sposób zgłębia tajniki etykiety w sieci, 

zajmując się kulturą wpisów na portalach społecznościowych, blogach oraz użytkowaniem 

smartfonów i tabletów. Porusza temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa w Internecie. Dzięki 

uprzejmości Fundacji Dzieci Niczyje książka zawiera wzór umowy pomiędzy rodzicem 

a dzieckiem, określającej zasady korzystania z Internetu przez dziecko. 

źródło opisu: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/260337/dzieci-w-sieci-dobrych-manier 
 

Aby liczby szybko mnożyć, warto głowę w bajki włożyć! / tekst: Linda 

Bertola ; il.: Agnese Baruzzi ; przekł.: Anna Ratajczyk. - Ożarów Mazowiecki 

: Wydawnictwo Olesiejuk, © 2018 (sygn. F 116877) 
 

Możesz uczyć się matematyki, jednocześnie się bawiąc! Seria książek Fajna 

matma prezentuje ciekawe metody poznawania świata liczb, których celem 

jest wyrobienie w dzieciach pozytywnego nastawienia do matematyki. 

Według przeprowadzonych ostatnio badań pedagogicznych, długotrwała 

motywacja do nauki wiąże się z przyjemnością, która towarzyszy uczeniu się. Prezentujemy 

https://www.swiatksiazki.pl/dlaczego-tanczymy-ze-szczescia-i-kipimy-ze-zlosci-6374147-ksiazka.html
https://www.swiatksiazki.pl/dlaczego-tanczymy-ze-szczescia-i-kipimy-ze-zlosci-6374147-ksiazka.html
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/260337/dzieci-w-sieci-dobrych-manier
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w tej książce: mnożenie liczb, tabliczkę mnożenia, dzielenie liczb, metody liczenia w pamięci, 

zagadki logiczne. 

źródło opisu: https://bonito.pl/k-697284-fajna-matma-aby-liczby-szybko-mnozyc-warto-

glowe-w-bajki-wlozyc 
 

Misja ułamkowa / tekst: Linda Bertola ; il.: Agnese Baruzzi ; przekł.: Anna 

Ratajczyk. - Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, © 2018 

(sygn. F 116878) 
 

Możesz uczyć się matematyki, jednocześnie się bawiąc! Seria książek Fajna 

matma prezentuje ciekawe metody poznawania świata liczb, których celem 

jest wyrobienie w dzieciach pozytywnego nastawienia do matematyki. 

Prezentujemy w tej książce: rozumienie pojęcia ułamków, ułamek jako część 

całości, ułamki równoważne, obliczanie ułamka danej liczby, zagadki 

logiczne. 

źródło opisu: https://www.swiatksiazki.pl/ksiazki-ksiazki-3799/fajna-matma-misja-

ulamkowa-6377744-ksiazka.html 
 

Szkoła czarodziejów / tekst: Linda Bertola ; il.: Agnese Baruzzi ; przekł.: 

Anna Ratajczyk. - Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, © 2018 

(sygn. F 116940) 
 

Możesz uczyć się matematyki, jednocześnie się bawiąc! 

Seria książek Fajna matma prezentuje ciekawe metody poznawania świata 

liczb, których celem jest wyrobienie w dzieciach pozytywnego nastawienia do 

matematyki. 

Według przeprowadzonych ostatnio badań pedagogicznych, długotrwała motywacja do nauki 

wiąże się z przyjemnością, która towarzyszy uczeniu się, co prezentujemy w tej książce.  

źródło opisu: https://bonito.pl/k-697282-fajna-matma-szkola-czarodziejow 
 

Gdzieś daleko bajka eko / Izabela Skorupka ; il. Anna Gensler. – Wyd. 1. - 

Warszawa : Dwukropek, cop. 2018  

(sygn. F 116880) 
 

W królestwie Niezielencji nie dzieje się dobrze. Dawną świetność przygniotły 

sterty śmieci. Jest ich tyle, że król i królowa nie mogą się przez nie przedrzeć 

do tronu. A wszystko to z winy kapryśnej królewny Brajki, na żądanie której 

naukowcy od lat zużywają surowce naturalne, niszczą ziemię, płoszą zwierzynę, wycinają lasy 

i zaśmiecają środowisko, jednym słowem doprowadzają królestwo do ruiny, a wszystko to 

w imię postępu i rozwoju cywilizacji. Zrozpaczony król mówi: DOŚĆ! i postanawia wydać 

królewnę za mąż za tego, kto zaprowadzi w królestwie porządek. 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,110081,Gdzies-daleko-Bajka-eko 
 

Gen liczby : jak dzieci uczą się matematyki? / Małgorzata Skura, Michał 

Lisicki. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania, cop. 2018 (sygn. 116941) 
 

Czy niemowlęta potrafią liczyć? Kiedy małe dziecko rozumie, że „cztery” to 

nie to samo co „czwarty”? I co możemy zrobić, żeby dziecko polubiło 

matematykę? 

Matematyka jak mało która nauka uczy przede wszystkim myśleć, dlatego tak 

ważne jest, żeby dziecko z radością wkraczało w świat pojęć matematycznych. 

„Gen liczby” prezentuje pomysł na edukację matematyczną małego dziecka. Autorzy pomagają 

dorosłym zrozumieć, jak rozwija się myślenie matematyczne, podpowiadają, na co warto 

https://bonito.pl/k-697284-fajna-matma-aby-liczby-szybko-mnozyc-warto-glowe-w-bajki-wlozyc
https://bonito.pl/k-697284-fajna-matma-aby-liczby-szybko-mnozyc-warto-glowe-w-bajki-wlozyc
https://www.swiatksiazki.pl/ksiazki-ksiazki-3799/fajna-matma-misja-ulamkowa-6377744-ksiazka.html
https://www.swiatksiazki.pl/ksiazki-ksiazki-3799/fajna-matma-misja-ulamkowa-6377744-ksiazka.html
https://bonito.pl/k-697282-fajna-matma-szkola-czarodziejow
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zwrócić uwagę, aby dzieciństwo dobrze zaowocowało wtedy, kiedy przyjdzie czas na regularną 

edukację matematyczną. 

Książka tłumaczy, jak codzienne aktywności przyczyniają się do rozwoju umysłowego, jak 

pokierować uwagą dziecka tak, by zauważyło to, co ważne z matematycznego punktu widzenia. 

Napisany przez ekspertów od edukacji matematycznej i oparty na najnowszych badaniach 

naukowych, „Gen liczby” może być również znakomitą pozycją dla zaangażowanych 

nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

źródło opisu: https://aros.pl/ksiazka/gen-liczby-jak-dzieci-ucza-sie-matematyki 
 

Inscenizacje najpiękniejszych polskich legend : zbiór scenariuszy 

przedstawień dla dzieci w wieku przedszkolnym / Ewa Stadtmüller. - Kraków 

: CEBP 24.12, 2016 (sygn. 116819) 
 

W publikacji zamieszczone zostały teksty inscenizacji znanych i lubianych 

legend pochodzących z różnych obszarów naszego kraju. Dzięki realizacji 

tych przedstawień dzieci dowiedzą się m.in. skąd wzięły się koziołki na 

poznańskiej wieży ratuszowej, jak postała Wisła, dlaczego św. Jakub został 

patronem Olsztyna i skąd wzięła się sól w naszych kopalniach. Poznają także m.in. legendę 

o pochodzeniu toruńskich pierników, o złotej kaczce, o Bazyliszku i smoku wawelskim oraz 

o stworzeniu górala. 

W skład publikacji wchodzą: książka zawierająca 18 scenariuszy inscenizacji teatralnych 

dedykowanych dzieciom w wieku przedszkolnym oraz starszym; płyta Audio-CD, na której 

znajdują się 23 piosenki występujące w treści scenariusza – w wersji wokalnej oraz 

instrumentalnej; płyta Data-PC, na której zamieszczone zostały nagrania efektów dźwiękowych 

(wzbogacających warstwę muzyczną każdego przedstawienia oraz tworzące tło dźwiękowe dla 

odgrywanych treści), podkłady do piosenek oraz pliki PDF z przedstawieniami rozpisanymi na 

role. 

źródło opisu: https://blizejprzedszkola.pl/wydawnictwo/?221,inscenizacje-najpiekniejszych-

polskich-legend-zbior-scenariuszy-przedstawien-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym 

 

Język skacze, buzia dmucha : ćwiczenia logopedyczne dla malucha / 

Aleksandra Sadowska-Krajewska ; il.: Marcelina Krzemińska. – Wyd. 1. - 

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018 (sygn. F 116985) 
 

Sprawność aparatu oddechowego i aparatu artykulacyjnego ma ogromny 

wpływ na prawidłową mowę dzieci. Ćwiczenia doskonalące i rozwijające 

motorykę narządów artykulacyjnych oraz kształtujące prawidłowy tor 

oddechowy stanowią podstawową część terapii logopedycznej. Pozwalają na 

świadome kierowanie ruchami narządów artykulacyjnych, usprawniają mięsień języka, wargi, 

podniebienie miękkie i żuchwę. Dzięki nim dziecko rozróżnia wdech i wydech, poszerza 

pojemność płuc i wzmacnia mięśnie oddechowe. Ćwiczenia zamieszczone w książeczce mogą 

również być podstawą zajęć przeprowadzanych w ramach profilaktyki logopedycznej. 

Przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, mogą być wykorzystywane przez 

logopedów, nauczycieli oraz rodziców do samodzielnej pracy w domu. Wszystkie zadania 

powinny być wykonywane dokładnie, powoli, każde z nich powtarzamy z dzieckiem co 

najmniej pięciokrotnie. Rolą dorosłego jest pokazanie poprawnie wykonanego ćwiczenia 

i zachęcenie dziecka do wspólnej pracy. Potraktujmy ćwiczenia jako zabawę, a wówczas będą 

one dla naszych pociech prawdziwą przyjemnością i wykonywać je będą z radością. 

źródło opisu: https://aros.pl/ksiazka/jezyk-skacze-buzia-dmucha-cwiczenia-logopedyczne-dla-

malucha 
 

https://aros.pl/ksiazka/gen-liczby-jak-dzieci-ucza-sie-matematyki
https://blizejprzedszkola.pl/wydawnictwo/?221,inscenizacje-najpiekniejszych-polskich-legend-zbior-scenariuszy-przedstawien-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym
https://blizejprzedszkola.pl/wydawnictwo/?221,inscenizacje-najpiekniejszych-polskich-legend-zbior-scenariuszy-przedstawien-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym
https://aros.pl/ksiazka/jezyk-skacze-buzia-dmucha-cwiczenia-logopedyczne-dla-malucha
https://aros.pl/ksiazka/jezyk-skacze-buzia-dmucha-cwiczenia-logopedyczne-dla-malucha
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Już wiem, dlaczego... : 365 prostych odpowiedzi na trudne pytania / 

Alexandra Pastéris ; il. Rémi Saillard, Laurent Richard, Sylvie Bessard ; tekst 

polski na podstawie tł. Elżbiety Krzak-Ćwiertni (rozdział: Znane osoby) oraz 

Marty Toruńskiej (pozostałe rozdziały) - Patrycja Zarawska. - Katowice : 

Wydawnictwo Debit, 2018 (sygn. F 116774) 
 

Dlaczego na morzu powstają fale? Skąd się wziął węgiel? Kim był 

Nabuchodonozor? Po co przycina się drzewa? Ponad 350 mądrych, a zarazem 

trudnych pytań oraz proste, łatwe do zrozumienia odpowiedzi i do tego zabawne, kolorowe 

ilustracje. To wspaniałe uzupełnienie wiedzy o ziemi i kosmosie, roślinach i zwierzętach, 

o ciele człowieka, o odkryciach i wynalazkach, z historii świata i życia ważnych osób, 

przeznaczone dla każdego dociekliwego człowieka – i małego, i dorosłego. Uwaga: ta książka 

to prawdziwy omnibus, tego wszystkiego nie uczą w szkole, nie ma też nauczyciela, który 

odpowiedziałby na pytania z tylu dziedzin! 

źródło opisu: http://wydawnictwo-debit.pl/6-9-lat/466-juz-wiem-dlaczego.html 
 

Kodowanie na dywanie : w przedszkolu, w szkole i w domu / Anna Świc. - 

Opole : Wydawnictwo Nowik, 2017 (sygn. F 117026) 
 

„Gdzie się ukrył kod? Jak go znaleźć? Jak go stworzyć? Co on właściwie 

oznacza? Od września 2017 nauką programowania objęci zostaną wszyscy 

uczniowie szkół podstawowych. Jak mogą wyglądać takie zajęcia? Czy 

zawsze do ich przeprowadzenia niezbędny jest sprzęt komputerowy? 

Absolutnie nie, podstawowe zagadnienia programistyczne można wdrażać 

podczas zabaw bazujących na aktywności uczniów – bez użycia tabletów, smartfonów czy 

komputerów. Zabawy wprowadzające dzieci w świat kodowania sprawdzą się zarówno 

w przedszkolu, szkole jak i w domu, trzeba je tylko starannie dobrać do potrzeb i możliwości 

rozwojowych dzieci. Każdy rozdział to propozycja zabaw z wykorzystaniem innego materiału 

dydaktycznego. Zabawy pogrupowane są i oznaczone symbolami, podzielone na odpowiednie 

dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas 1–3 i zabawy do wykorzystania w domu, 

z rodzicami. Podział jest umowny, przygotowany na bazie uśrednionych możliwości dzieci 

w danym wieku, nie uwzględnia specyfiki danej grupy, potrzeb i możliwości rozwojowych 

konkretnego dziecka, warto więc przejrzeć wszystkie propozycje aktywności i wybrać te, które 

będą najlepiej odpowiadać naszym potrzebom. Ostatni rozdział to zabawy wprowadzające 

dzieci do pracy z wykorzystaniem komputerów, to łącznik między „kodowaniem na dywanie”, 

a pracą w aplikacjach tabletowych lub na komputerze. 

źródło opisu: https://www.nowik.com.pl/product/kodowanie-na-dywanie-w-przedszkolu-w-

szkole-i-w-domu 
 

Krówka Łatka i przyjaciele / Agnieszka Tyszka ; il. Monika Stolarczyk. - 

Kalisz : Martel, © 2010 (sygn. 117158) 
 

Opowiastki i obrazki to seria książek przeznaczonych do wspólnego czytania 

z dzieckiem. W tekście wybrane słowa zostały zastąpione obrazkami, dzięki 

czemu w lekturze mogą brać czynny udział dzieci, które jeszcze nie potrafią 

samodzielnie czytać. Dzieci mogą też układać własne historie do zamieszczonych w książce 

ilustracji, a tym samym ćwiczyć umiejętność opowiadania. Krówka Łatka marzy o tym, by 

poznać nowych przyjaciół, a kotek Kajetan i kurczak Kuki bawią się w chowanego 

źródło opisu: https://www.gandalf.com.pl/b/krowka-latka-i-przyjaciele/ 
 

http://wydawnictwo-debit.pl/6-9-lat/466-juz-wiem-dlaczego.html
https://www.nowik.com.pl/product/kodowanie-na-dywanie-w-przedszkolu-w-szkole-i-w-domu
https://www.nowik.com.pl/product/kodowanie-na-dywanie-w-przedszkolu-w-szkole-i-w-domu
https://www.gandalf.com.pl/b/krowka-latka-i-przyjaciele/
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Laboratorium Slime : zostań ekspertem Slime! / teksty Magdalena Buchla, 

Agnieszka Pełka, il. Wit Konopacki. - Warszawa : Grupa Wydawnicza K.E. 

Liber, 2018 (sygn. 117260) 
 

Dzieci i młodzież na całym świecie kochają robić SLIME! YouTube 

i Instagram jest pełen zdjęć i filmów prezentujących perfekcyjnie wykonane, 

różnobarwne glutki o wyjątkowych strukturach. Teraz także ty możesz zostać 

ekspertem slime! Czy wiesz, jak powstaje masa plastyczna, którą można rozciągać, ugniatać 

i kształtować? Co zrobić, aby twój slime zawsze wychodził idealnie? Jakie proporcje i składniki 

zastosować, aby zabawa ze slime trwała jeszcze dłużej? W LABORATORIUM SLIME 

znajdziesz odpowiedź na te oraz inne pytania.Wykonaj doświadczenia, zapisz swoje 

obserwacje i dowiedz się, jakie reakcje zachodzą i dlaczego tak się dzieje. Świat slime 

przestanie być dla ciebie zagadką! Dodaj piasek kinetyczny, kulki styropianowe lub barwnik 

fluorescencyjny i zobacz co się wydarzy. Przygotuj się na eksplozję kolorów i struktur 

i dźwięków! Ogranicza cię tylko twoja wyobraźnia! W LABORATORIUM SLIME 

rozpoczniesz swoją przygodę ze slime od prostych eksperymentów, a z każdym kolejnym 

rozdziałem będziesz stawiać sobie nowe fascynujące wyzwania. 

źródło opisu: http://www.slimebox.pl/laboratorium-slime-zostan-ekspertem 
 

Logosmyk : opowiastki logopedyczne z ćwiczeniami / Anna Smoleń. – 

Wyd. I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018 (sygn. F 117262) 
 

Zbiór opowiastek językowych o zróżnicowanym stopniu trudności oraz 

urozmaiconych zadań. Publikacja przeznaczona jest dla dzieci, które mają 

problemy z prawidłową artykulacją głosek. Zestaw ćwiczeń zawiera wiele 

ciekawych historyjek, krzyżówek i zadań, które mogą być wykorzystywane 

nie tylko w terapii logopedycznej, lecz także podczas zajęć wyrównujących 

szanse edukacyjne. 

źródło opisu: https://bonito.pl/k-90674847-logosmyk-opowiastki-logopedyczne-z-

cwiczeniami 
 

Mały buntownik : instrukcja obsługi : kiedy kryzys jest motorem rozwoju / 

Anne-Claire Kleindienst, Lynda Corazza ; przeł. Katarzyna Bieńkowska. - 

Warszawa : Muza, © 2018 (sygn. 116943) 
 

Książka ta jest efektem spotkania dwóch mam. Łącząc swoje punkty widzenia, 

wrażliwość i doświadczenia, zachęcają wszystkich rodziców do zmiany 

spojrzenia – by mogli zrozumieć swoje dziecko oraz to, co rozgrywa się na co 

dzień w konfliktowych relacjach. Wychodząc od idei pozytywnej dyscypliny 

Jane Nelson, autorki prezentują niezwykłą siłę metody wychowawczej opartej na empatii 

i wzajemnym szacunku. Za pomocą elementów humoru oraz precyzyjnej i dowcipnej 

wizualizacji, kładą nacisk na inteligencję emocjonalną – tak ważną, by zachować spokój 

i zrozumieć dziecko w każdej sytuacji. 

źródło opisu: https://muza.com.pl/rodzina/2943-maly-buntownik-instrukcja-obslugi-

9788328709843.html 
 

http://www.slimebox.pl/laboratorium-slime-zostan-ekspertem
https://bonito.pl/k-90674847-logosmyk-opowiastki-logopedyczne-z-cwiczeniami
https://bonito.pl/k-90674847-logosmyk-opowiastki-logopedyczne-z-cwiczeniami
https://muza.com.pl/rodzina/2943-maly-buntownik-instrukcja-obslugi-9788328709843.html
https://muza.com.pl/rodzina/2943-maly-buntownik-instrukcja-obslugi-9788328709843.html
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Mikołaj Kopernik / Justyna Styszyńska. - Piaseczno : Wydawnictwo 

Widnokrąg, 2018 (sygn. F 117239) 
 

Książka w przystępnej i bardzo atrakcyjnej formie przedstawia życie i pracę 

Mikołaja Kopernika, ale nie tylko. Autorka zabiera czytelników w prawdziwą 

podróż w czasie do Polski epoki renesansu. 

Dzieci znajdą w książce między innymi opis Torunia z XV wieku, zobaczą 

Mikołaja Kopernika przy pracy namalowanego przez Jana Matejkę, dowiedzą 

się, jak funkcjonowały ówczesne uniwersytety, jakie metody leczenia uważane były za 

skuteczne i ile były warte dukaty oraz dlaczego teoria heliocentryczna uważana jest za 

przełomową w dziejach ludzkości. A że Kopernik był także strategiem wojskowym i żył 

w czasach, gdy po ziemi chodzili rycerze, o nich też dowiedzą się co nieco. 

Opowieść o Mikołaju Koperniku przeplata się z zadaniami i rozbudzającymi ciekawość 

wyzwaniami kreatywnymi, dzięki którym czytelnik na chwilę może poczuć się jak wielki 

astronom i naukowiec.  

źródło opisu: http://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/produkt/idol_mikolaj_kopernik/ 
 

Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo / Grzegorz Gortat ; il. Marianna 

Sztyma. - Warszawa : Wydawnictwo Bajka, 2017 (sygn. 116780) 
 

Teraz, gdy wszyscy wokół tyle mówią o Syrii, posłuchajmy głosu z samego 

centrum konfliktu – głosu ośmioletniej Jasminy z Aleppo. Głosu zmęczonego 

wojną, która trwa już piąty rok. Zdziwionego tą „niebezpieczną zabawą 

dorosłych”, która dosięga dzieci. A przecież to one powinny się bawić na 

prawdziwych placach zabaw. I grać w piłkę nie o kulach. Głosu przedwcześnie 

dojrzałego, bo w czasie wojny dorasta się znacznie szybciej, zwłaszcza gdy próbuje się 

zrozumieć, o czym mówią dorośli, i dorośle odpowiadać na pytania młodszych braci. „Co to są 

dobranocki?”, zapyta Tarik, który w swoim trzyletnim życiu nie przeżył nawet jednego dnia 

pokoju. „A jak w atlasie zaznacza się wojny?” – takie pytanie mogłoby zadać niejedno syryjskie 

dziecko…Jesteśmy z Jasminą w Aleppo, gdzie bezpiecznie bywa tylko… w bajce. I jak Jasmina 

poznajemy sytuacje i słowa, których żadne dziecko nigdy nie powinno poznać. Dzięki tej 

książce i my je poznamy, i staniemy się silniejsi. Bo jak mówi pan Safik, uczący potajemnie 

Jasminę matematyki, dopóki górujemy nad wrogami naszą wiedzą, nigdy nas nie pokonają. 

Dlatego trzeba jak najwięcej wiedzieć – i pamiętać o zwyczajnych ludziach, o Jasminie, Nabilu 

i Tariku, o ich rodzicach i przyjaciołach z Syrii. Historie takie jak ta nigdy nie powinny się 

zdarzyć – a jednak się zdarzają, tu i teraz, tuż obok nas. Tym bardziej ważne, byśmy przeczytali 

razem z naszymi dziećmi i zapamiętali książkę przejmującą nie mniej niż jej tytuł: „Moje 

cudowne dzieciństwo w Aleppo”. 

źródło opisu: https://bajkizbajki.pl/ksiazki/Moje-cudowne-dziecinstwo-w-Aleppo 
 

Mózg dziecka : przewodnik dla rodziców / Alvaro Bilbao. – Wrocław : 

Bukowy Las, 2017 (sygn. 116781) 
 

W trakcie pierwszych sześciu lat życia dziecięcy mózg dysponuje 

możliwościami, których nie będzie mieć już nigdy potem. Álvaro Bilbao, 

doktor psychologii i neuropsycholog, tłumaczy, jak działa mózg małego 

dziecka i jak wiedza na ten temat może znacząco pomóc w budowaniu 

głębokich i satysfakcjonujących relacji między rodzicami i dziećmi. Ten 

praktyczny przewodnik dla rodziców i wychowawców, napisany żywym 

i przystępnym językiem, podsumowuje współczesną wiedzę psychologiczną, która pomaga 

wspierać dzieci w ich intelektualnym i emocjonalnym rozwoju. 

źródło opisu: https://bukowylas.pl/ksiazki/mozg-dziecka-przewodnik-dla-rodzicow 

http://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/produkt/idol_mikolaj_kopernik/
https://bajkizbajki.pl/ksiazki/Moje-cudowne-dziecinstwo-w-Aleppo
https://bukowylas.pl/ksiazki/mozg-dziecka-przewodnik-dla-rodzicow
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Nadzwyczajnie wspaniałe kobiety, które zmieniły świat / Kate Pankhurst. 

– Warszawa : Keliber, 2017 (sygn. 116784) 
 

Książka o nadzwyczajnie wspaniałych kobietach, które na trwałe zapisały się 

na kartach historii, zmieniając oblicze świata. To trzynaście pasjonujących 

życiorysów niezwykłych i utalentowanych kobiet. To opowieść o marzeniach, 

odwadze i determinacji. To przekaz o wolności, walce z ograniczeniami i sile kobiet. Inspiruj 

się wybitnymi kobietami i przygotuj się na własne wyzwania. Wznieś się wysoko niczym 

Amelia Earhart, rewolucjonizuj modę jak Coco Chanel, wzoruj się na estetyce Fridy Kahlo 

i dokonuj odkryć naukowych biorąc za przykład Marię Skłodowską - Curie! Zbiór 

fascynujących opowieści, faktów i ciekawostek o wyjątkowych kobietach i ich osiągnięciach, 

ilustrowany niepowtarzalną grafiką, stanowi pasjonującą lekturę o wysokich walorach 

intelektualnych, edukacyjnych i artystycznych. Niezbędna pozycja na półce każdej 

nadzwyczajnie wspaniałej kobiety – niezależnie od wieku! 

źródło opisu: https://www.swiatksiazki.pl/ksiazki-ksiazki-3799/nadzwyczajnie-wspaniale-

kobiety-ktore-zmienily-swiat-6370567-ksiazka.html 
 

Na każde pytanie odpowie czytanie! / Dr. Seuss ; przeł. Stanisław 

Barańczak. - Poznań : Media Rodzina, 2018 (sygn. F 116885) 
 

Jeżeli w Twojej głowie roi się od pytań, pamiętaj: na każde pytanie odpowie 

czytanie! Nie ma to jak książki – można się z nich dowiedzieć wszystkiego: 

skąd bierze się kałuża, dlaczego pachnie róża, co robić, gdy na nosie usiądzie 

sowa duża… „Na każde pytanie odpowie czytanie” to książeczka napisana 

i zilustrowana przez mistrza amerykańskiej literatury dziecięcej – Dr. Seussa 

– i przełożona przez wybitnego poetę Stanisława Barańczaka. Do lektury zachęci dzieci 

popularny Kot Prot. Książka zawiera również oryginalny tekst – dla młodych czytelników 

próbujących swoich sił w nauce języka angielskiego. 

źródło opisu: https://mediarodzina.pl/prod/306/Na-kazde-pytanie-odpowie-czytanie- 
 

Nic o nas bez nas! : dzieci i ich prawa / tekst Artur Maciak ; il. Katarzyna 

Sadowska. - Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2018 (sygn. F 117213) 
 

Dzieci są małe, bezbronne, ufne, szczere, ciekawe świata. Uwielbiają zabawy, 

słodycze, wakacje i wiele, wiele innych rzeczy. Ich wyobraźnia zawstydza 

niejednego dorosłego. Ich serca są pełne mądrości, szacunku, pokoju, miłości 

dla całego świata. Dzieci to skarby. Ważna jednak jest ich ochrona, pomoc 

w sytuacjach trudnych, niespodziewanych, a które mogą zdarzyć się w ich 

dziecięcym życiu. Nic o nas bez nas! Dzieci i ich prawa to książka, w której w prosty sposób 

opisano prawa, przysługujące każdemu dziecku na mocy Konwencji o prawach dziecka. 

Niniejsza książka opowiada młodym czytelnikom o ich najważniejszych prawach, zwraca 

uwagę na to, jak ważne jest dzieciństwo. Dzieci, których prawa są przestrzegane i respektowane 

jako dorośli budują świat pełen miłości i pokoju, a także tworzą społeczeństwo wrażliwych, 

mądrych ludzi. źródło opisu: https://www.granice.pl/ksiazka/nic-o-nas-bez-nas-dzieci-i-ich-

prawa/6041027 
 

Od złości do radości : jak rozpoznawać i okazywać uczucia / Holde Kreul ; 

zil. Dagmar Geisler ; tł. z j. niemi. Magdalena Jałowiec. - Kielce : 

Wydawnictwo Jedność, 2018 (sygn. F 116786) 
 

Poznanie własnych uczuć i radzenie sobie z nimi to wielka sztuka, której 

uczymy się przez całe życie, ale zacząć powinniśmy już w dzieciństwie. Nie 

ma dobrych i złych emocji, ale mały człowiek musi wiedzieć, że nie w każdej 

https://www.swiatksiazki.pl/ksiazki-ksiazki-3799/nadzwyczajnie-wspaniale-kobiety-ktore-zmienily-swiat-6370567-ksiazka.html
https://www.swiatksiazki.pl/ksiazki-ksiazki-3799/nadzwyczajnie-wspaniale-kobiety-ktore-zmienily-swiat-6370567-ksiazka.html
https://mediarodzina.pl/prod/306/Na-kazde-pytanie-odpowie-czytanie-
https://www.granice.pl/ksiazka/nic-o-nas-bez-nas-dzieci-i-ich-prawa/6041027
https://www.granice.pl/ksiazka/nic-o-nas-bez-nas-dzieci-i-ich-prawa/6041027
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sytuacji może skakać z radości i śmiać się do rozpuku, podobnie jak nie może pozwolić sobie 

na niegrzeczne zachowanie czy brzydkie słowa, tylko dlatego że akurat ma zły nastrój. Ta 

książka pomaga dzieciom nazwać ich uczucia i kontrolować je w sposób adekwatny do miejsca 

i czasu. Na jej kartach opowiadają o swoich emocjach sympatyczne przedszkolaki, zupełnie 

takie jak nasze pociechy… 

źródło opisu: https://www.jednosc.com.pl/dla-dzieci-14/4079/od-z%C5%82o%C5%9Bci-do-

rado%C5%9Bci 
 

Piosenki angielskie z przewodnikiem dla rodziców / kompozycje i słowa 

Stéphane Husar ; tł. Mariusz Listewnik. - Poznań : Wydawnictwo LektorKlett, 

© 2018 (sygn. 117032) 
 

Książka zachęca do nauki przez zabawę. Zawiera ciekawe i zabawne 

rytmiczne utwory, które pomagają odkrywać języki obce. Jest przeznaczona 

dla dzieci od 3 do 7 lat. Można w atmosferze zabawy postawić pierwsze kroki 

w nauce języka obcego. Tekstom piosenek towarzyszą ilustrowane 

słowniczki, dzięki którym można lepiej zrozumieć ich treść. Wersje instrumentalne ułatwiają 

śpiewanie piosenek oryginalnych, ale mają też być zachętą do wymyślania nowych słów 

i tworzenia własnych utworów. Dodatkowo proponujemy rodzicom, by skorzystali z pomysłów 

zamieszczonych w dołączonej do płyty broszurce Jak bawić się i uczyć z dzieckiem? Można 

w niej znaleźć kilka propozycji zabaw z każdą piosenką 

źródło opisu:  https://bookmaster.com.pl/ksiazka-1931359-spiewaj-ucz-sie-piosenki-

angielskie-przewodnikiem-dla-rodzicow 
 

Pomagamy dziecku z opóźnionym rozwojem mowy : ćwiczenia 

usprawniające / Elżbieta Kowalik. – Wyd. I. - Gdańsk : Wydawnictwo 

Harmonia, 2018 (sygn. F 116948) 
 

Publikacja przeznaczona jest dla logopedów, rodziców i opiekunów dzieci 

w różnym wieku, z opóźnionym rozwojem mowy, ale także 

z niepełnosprawnością intelektualną, z niedosłuchem, autyzmem, zespołem 

Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołem Downa. 

Zamieszczony w niej bogaty materiał wyrazowy dotyczący samogłosek ustnych [a, i, u, e, o, y] 

pozwali utrwalić ich artykulację, co znacznie usprawni rozwój mowy dzieci. 

źródło opisu: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/POMAGAMY-DZIECKU-Z-

OPOZNIONYM-ROZWOJEM-MOWY/1477 
 

Poradnik wiercipięty czyli Jak uwolnić energię na 101 sposobów / napisała 

Susan Hayes ; projekt i il. Shahid Mahmood ; tł. z j. ang. Paulina Zaborek. - 

Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2018 (sygn. 117050) 
 

We współczesnym świecie, w którym królują komputery, tablety i smartfony, 

ważne jest, by odkrywać wraz z dziećmi inne sposoby na spędzanie wolnego 

czasu. Aktywność na świeżym powietrzu jest rozrywką, która na nowo 

powinna być doceniona. Warto więc pokazać dzieciom, jak wspaniale mogą 

bawić się w parku, nad jeziorem, w lesie, a nawet na własnym podwórku. Książka Poradnik 

wiercipięty to kompendium pomysłów – od wspinania się na drzewa, przez jazdę na sankach, 

po malowanie obrazków, budowanie domków dla ptaków czy tworzenie własnego 

miniogródka. Każde dziecko znajdzie tu coś dla siebie: propozycje szalonych zabaw 

z przyjaciółmi i spokojne zajęcia wymagające skupienia i dokładności. 

źródło opisu: https://www.jednosc.com.pl/dla-dzieci-14/4078/poradnik-wiercipi%C4%99ty,-

czyli-jak-uwolni%C4%87-energi%C4%99-na-101-sposob%C3%B3w 
 

https://www.jednosc.com.pl/dla-dzieci-14/4079/od-z%C5%82o%C5%9Bci-do-rado%C5%9Bci
https://www.jednosc.com.pl/dla-dzieci-14/4079/od-z%C5%82o%C5%9Bci-do-rado%C5%9Bci
https://bookmaster.com.pl/ksiazka-1931359-spiewaj-ucz-sie-piosenki-angielskie-przewodnikiem-dla-rodzicow
https://bookmaster.com.pl/ksiazka-1931359-spiewaj-ucz-sie-piosenki-angielskie-przewodnikiem-dla-rodzicow
https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/POMAGAMY-DZIECKU-Z-OPOZNIONYM-ROZWOJEM-MOWY/1477
https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/POMAGAMY-DZIECKU-Z-OPOZNIONYM-ROZWOJEM-MOWY/1477
https://www.jednosc.com.pl/dla-dzieci-14/4078/poradnik-wiercipi%C4%99ty,-czyli-jak-uwolni%C4%87-energi%C4%99-na-101-sposob%C3%B3w
https://www.jednosc.com.pl/dla-dzieci-14/4078/poradnik-wiercipi%C4%99ty,-czyli-jak-uwolni%C4%87-energi%C4%99-na-101-sposob%C3%B3w
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Prawa naturalne dziecka / Celine Alvarez. – Warszawa : CoJaNaTo Blanka 

Łyszkowska (sygn. 116790) 
 

Książka Céline Alvarez stała się we Francji bestsellerem już w dniu premiery. 

Do dnia dzisiejszego setki tysięcy rodziców i pedagogów odetchnęło z ulgą, 

znajdując w niej odpowiedź na nurtujące ich pytania o wychowanie i naukę. 

Dlaczego system edukacji zbyt często podcina dzieciom skrzydła? Dlaczego 

tak wielu nauczycieli doświadcza wypalenia zawodowego, a tak wielu 

rodziców niepokoi się, widząc zniechęcanie szkołą swoich dzieci? Już tysiące francuskich 

nauczycieli zarzuciło bezpowrotnie dotychczasowe metody dydaktyczne na korzyść 

„naturalnych praw dziecka” i odzyskało radość z pracy z dziećmi. Miliony internautów 

zainspirowało się już szczegółowymi opisami zajęć oraz filmami instruktażowymi dostępnymi 

dla wszystkich na stronie autorki www.celinealvarez.org Dziecko rodzi się zaprogramowane 

do nauki i kochania. Neuronauka codziennie odkrywa nowe elementy niesamowitego 

potencjału dzieci. A jednak, w wyniku naszej niewiedzy, narzucamy dziecku zupełnie do niego 

nieprzystosowany system edukacyjny, który hamuje u niego proces uczenia się i nie wspiera 

jego wrodzonej pozytywnej postawy. Ponad 40% naszych dzieci kończy szkołę podstawową 

z brakami, które nieodwracalnie zaburzają ich dalszą edukację. 

źródło opisu: https://natuli.pl/produkt/prawa-naturalne-dziecka/ 
 

Przepis na szczęśliwe dziecko / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir 

Wrzesiński. – Wyd. I - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018 (sygn. 

117051) 
 

Przepis na szczęśliwe dziecko to zbiór ponad 100 zabaw, które nie tylko 

dostarczają rozrywki, ale również mają wpływ na rozwój mowy, funkcji 

poznawczych czy sprawności ruchowej dziecka. Prezentowane zabawy 

uruchamiają pozytywne emocje, budują i wzmacniają więź między rodzicem i dzieckiem, mają 

znaczący wpływ na budowanie w maluszku poczucia własnej wartości. Czytelnicy znajdą tu 

wiele ciekawych propozycji dotyczących wspierania rozwoju dziecka. Między innymi 

dowiedzą się, jak poprzez masażyki twarzy i ciała wpływać na rozwój mowy, rozwijać 

słownictwo maluszka, w zabawny sposób usprawniać narządy mowy, kształtować prawidłowy 

tor oddechowy i poprawną artykulację. Proponowane zabawy doskonalą uwagę i pamięć, 

usprawniają motorykę małą i dużą, rozwijają poczucie rytmu i wyobraźnię. 

źródło opisu: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/PRZEPIS-NA-SZCZESLIWE-

DZIECKO/1485 
 

Rusz głową! : gimnastyka mózgu dla dzieci : zabawne i mądre łamigłówki dla 

ciekawskich dzieciaków / Anne Lene Hohnsen ; z nor. przeł. Justyna 

Czechowska. – Wyd. I. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018 

(sygn. 117079) 
 

Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, że mózg ludzki rozwija się najbardziej 

intensywnie w pierwszych latach życia? Dzieci uwielbiają się uczyć i rozwijać 

swój umysł! W chwili narodzin są kłębkiem możliwości wypełnionym jeszcze nieznanymi 

umiejętnościami. A rodzic jest pierwszym nauczycielem swojego dziecka. Zadaniem dorosłego 

jest dostrzeżenie i rozpoznanie tego potencjału u dzieci oraz zrobienie wszystkiego, by mogły 

one rozwinąć swoje możliwości. Rusz głową to inspirujący przewodnik po dziecięcym mózgu 

i kolejnych etapach jego rozwoju. Książka zawiera różnorodne ćwiczenia stymulujące 

poszczególne obszary mózgu, między innymi te, które odpowiadają za logiczne myślenie, 

analizowanie informacji, liczenie, czytanie, komunikowanie się, kreatywność. Autorka podaje 

także wskazówki dotyczące diety, ruchu, zabawek czy miejsca do pracy. Książka jest 

http://www.celinealvarez.org/
https://natuli.pl/produkt/prawa-naturalne-dziecka/
https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/PRZEPIS-NA-SZCZESLIWE-DZIECKO/1485
https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/PRZEPIS-NA-SZCZESLIWE-DZIECKO/1485
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kierowana do dzieci w wieku 5–11 lat i rodziców chcących rozpoznać indywidualny potencjał 

swojego dziecka i wspomóc jego dojrzewanie intelektualne. 

źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl/Rusz-glowa-Gimnastyka-mozgu-dla-

dzieci,747053321,p.html 
 

Spokojni rodzice, szczęśliwe dzieci : bliskość zamiast krzyku / Laura 

Markham ; przeł. Katarzyna Rosłan. – Wyd. 1. - Warszawa : Agora, 2018 

(sygn. 117003) 
 

Metoda dr Laury Markham, oparta na najnowszych badaniach dotyczących 

rozwoju mózgu i ogromnym doświadczeniu w pracy z rodzicami, jest równie 

prosta, co skuteczna. Jej główne założenie brzmi: nawiąż i utrzymuj łączność 

emocjonalną z dzieckiem, a dzięki temu zbudujesz z nim bliską relację. 

Książka zawiera: praktyczne rozwiązania, konkretne rady i krótkie 

wskazówki, przetestowane na dzieciach gotowe zwroty przeznaczone, do komunikacji z 

maluchami w różnym wieku, instrukcje do zastosowania w sytuacjach kryzysowych, 

informacje z zakresu psychologii dziecka. Przełomowy poradnik dla rodziców pragnących 

wychować odpowiedzialne, zdolne i szczęśliwe dzieci. 

źródło opisu: https://aros.pl/ksiazka/spokojni-rodzice-szczesliwe-dzieci-bliskosc-zamiast-

krzyku 
 

Stopniowanie trudności zadań w edukacji przedszkolnej i szkolnej : po to 

samo - o tym samym - nie tak samo / Maria Kuchcińska. – Wyd. I. - Kraków 

: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 (sygn. 117273) 
 

W niniejszym opracowaniu prezentujemy przyjęte przez Autora (teoretyczne 

i praktyczne) rozwiązania kwestii różnicowania zadań – zależnie od 

intelektualnej kondycji dziecka – ukazując rolę, jaką to różnicowanie może 

odgrywać w przechodzeniu przez dziecko na wyższy poziom rozwoju. Ten 

poznawczy cel wyznaczył tok narracji w tzw. praktycznej części książki. 

Zadania edukacyjne nie tylko są proponowane w trzech wariantach – różniących się między 

sobą stopniem trudności – ale często ujawniają także rozwojowy potencjał poszczególnych 

odmian tego samego zadania (związany zarówno z dydaktycznym celem, jak i z jego 

sytuacyjnym kontekstem). 
źródło opisu: https://bonito.pl/k-90672900-stopniowanie-trudnosci-zadan-w-edukacji-

przedszkolnej-i-szkolnej 
 

Scenariusze teatralne dla najmłodszych : bajki i legendy / Zofia Kaliska. - 

Białystok : Wydawnictwo Printex, 2014 (sygn. 116833) 
 

Książka jest zbiorem scenariuszy teatralnych, przeznaczonych dla przedszkoli 

oraz szkół podstawowych. Mają one formę ośmiozgłoskowych, rytmicznych, 

ładnie rymowanych wierszy. Nie tylko są przyjemną formą rozrywki dla 

dzieci, ale pełnią też funkcję edukacyjną. W końcu, nie ma lepszej nauki niż ta 

przez zabawę. Tematyka scenariuszy oparta jest na popularnych baśniach 

i legendach polskich. Oprócz tego tytułu, polecamy Państwu również: Scenariusze teatrzyków 

dla przedszkoli, Scenariusze przedstawień teatralnych dla szkół podstawowych oraz 

Scenariusze teatralne - historia Polski. 

źródło opisu: https://bonito.pl/k-90327373-scenariusze-teatrzykow-szkolnych-basnie-i-

legendy 
 

https://ksiegarnia.pwn.pl/Rusz-glowa-Gimnastyka-mozgu-dla-dzieci,747053321,p.html
https://ksiegarnia.pwn.pl/Rusz-glowa-Gimnastyka-mozgu-dla-dzieci,747053321,p.html
https://aros.pl/ksiazka/spokojni-rodzice-szczesliwe-dzieci-bliskosc-zamiast-krzyku
https://aros.pl/ksiazka/spokojni-rodzice-szczesliwe-dzieci-bliskosc-zamiast-krzyku
https://bonito.pl/k-90672900-stopniowanie-trudnosci-zadan-w-edukacji-przedszkolnej-i-szkolnej
https://bonito.pl/k-90672900-stopniowanie-trudnosci-zadan-w-edukacji-przedszkolnej-i-szkolnej
https://bonito.pl/k-90327373-scenariusze-teatrzykow-szkolnych-basnie-i-legendy
https://bonito.pl/k-90327373-scenariusze-teatrzykow-szkolnych-basnie-i-legendy
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Scenariusze teatrzyków dziecięcych / [tekst: Zofia Kaliska ; il. Agnieszka 

Kamińska, Zielone A]. - Poznań : Wydawnictwo IBIS, 2016 (sygn. 116914) 
 

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: Kopciuszek, Królewna Śnieżka, Śpiąca Królewna, Rybak i złota rybka, Czerwony 

Kapturek, Jaś i Małgosia, O Wandzie, co nie chciała Niemca, O Lechu, Czechu i Rusie, 

O Piaście i Popielu, Wdowi grosz, Jak Popiela myszy zjadły, Zakazany owoc, Zguba, Malinowe 

zaloty. 

źródło opisu: https://bonito.pl/k-90577935-zabawmy-sie-w-teatr-scenariusze-teatrzykow-

dzieciecych 
 

Sekret dzieciństwa / Maria Montessori ; przekł. Luiza Krolczuk-

Wyganowska. – Wyd. I. - Warszawa : PWN ; Amsterdam : Association 

Montessori Internationale, 2018 (sygn. 116902) 
 

Uważam, że kiedy ludzkość posiądzie pełne zrozumienie dziecka, wypracuje 

również doskonałe formy opieki nad nim. Ponad 100 lat temu Maria 

Montessori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na 

pedagogikę. W myśl tej metody dla prawidłowego rozwoju dziecka należy 

stworzyć mu przestrzeń pozwalającą na rozwijanie spontaniczności i twórczości oraz 

umożliwić wszechstronny rozwój psychofizyczny, kulturalny i społeczny. Metoda Marii 

Montessori znalazła zwolenników na całym świecie. Mimo jej rosnącej popularności w Polsce 

wciąż niewiele jest publikacji tej autorki dostępnych w języku polskim. Czytelnicy korzystają 

głównie z pośrednich źródeł i opracowań. Sekret dzieciństwa pomaga wypełnić tę lukę. 

Oddajemy w ręce Czytelników niepublikowaną dotychczas na polskim rynku, klasyczną 

książkę Marii Montessori, w której autorka wykłada podstawy swojej koncepcji kształtowania 

się psychiki dziecka. W 48 krótkich rozdziałach autorka opisuje poszczególne aspekty rozwoju 

dziecka oraz zagadnienia związane z towarzyszeniem mu w optymalnym rozwoju. Życie 

psychiczne dziecka należy obserwować w taki sam sposób, w jaki Fabre obserwował owady: 

poznawał je w ich naturalnym środowisku życia, by uzyskać ich żywy obraz, pozostając jednak 

w ukryciu, by im nie przeszkadzać. Obserwacje te należy rozpocząć w momencie, gdy zmysły, 

niczym organy poznawania, zaczynają wychwytywać i gromadzić świadome odczucia ze 

świata zewnętrznego, wraz z nagłym rozpoczęciem rozwoju. Z tekstu 

źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl/Sekret-dziecinstwa,743817255,p.html 
 

Szale czy sale : różnicowanie głosek sz - s / Hanna Głuchowska, Agnieszka 

Tarczyńska-Płatek. – Wyd. I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017 

(sygn. F 116904) 
 

Mównica Logopedyczna to seria zeszytów ćwiczeń poświęcona zagadnieniom 

różnicowania głosek opozycyjnych i przeznaczona dla dzieci, logopedów, 

terapeutów, nauczycieli oraz rodziców. Zeszyt „Szale czy sale?” obejmuje 

materiał dotyczący różnicowania głosek szeregu syczącego oraz szumiącego: 

s i sz. Pomoc zawiera różnorodne, pomysłowe zabawy oparte głównie na materiale 

obrazkowym, które uatrakcyjnią ćwiczenia prawidłowej wymowy i ułatwią pracę nad 

różnicowaniem głosek opozycyjnych. 

https://bonito.pl/k-90577935-zabawmy-sie-w-teatr-scenariusze-teatrzykow-dzieciecych
https://bonito.pl/k-90577935-zabawmy-sie-w-teatr-scenariusze-teatrzykow-dzieciecych
https://ksiegarnia.pwn.pl/Sekret-dziecinstwa,743817255,p.html
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źródło opisu: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/SZALE-CZY-SALE-Roznicowanie-glosek-

sz-s/1447 
 

Szlaczki grafomotoryczne / opracowanie merytoryczne i graficzne: 

Magdalena Hinz. – Wyd. I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018 (sygn. 

F 116797) 
 

Publikacja została przygotowana dla dzieci, które rozpoczynają naukę pisania 

lub się do niej przygotowują. Teczka zawiera: • 30 dwustronnych kart ze 

szlaczkami; • zeszyt z instrukcja; • 3 folie formatu A4. Uczeń rysuje szlaczki 

na folii położonej na karcie ze szlaczkami. Powinien to robić za pomocą 

mazaka niepermanentnego. Na początku, w trzech pierwszych liniaturach, kreśli szlaczki po 

śladzie. W dwóch kolejnych wierszach rysuje szlaczki samodzielnie. Karty do ćwiczeń można 

podzielić na dwie części. Na pierwszych kartach znajdują się szlaczki pojedyncze, składające 

się z dwóch elementów: dużego oraz takiego samego małego. Na pozostałych stronach 

umieszczono szlaczki łańcuchowe, które należy rysować bez odrywania ręki od kartki. 

źródło opisu: https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/SZLACZKI-GRAFOMOTORYCZNE/1468 
 

Teatrzyki i bajeczki na radości i smuteczki : bajki psychoedukacyjne. Cz. 2, 

Uczucia i emocje / Beata Barbara Jadach ; [il. Magdalena Rosińska-Błońska]. - 

Warszawa : Wydawnictwo Literackie Białe Pióro, 2016 (sygn. F 116834) 
 

Z ogromną radością oddaję w Państwa ręce część II książki Teatrzyki i bajeczki 

na radości i smuteczki. Po temacie Zdrowia i dobrego wychowania 

w cz. I przyszedł czas na Uczucia i emocje. Książka została utrzymana 

w poprzedniej konwencji. Dwa bloki tematyczne z bajkami. Po nich znajdziemy zagadki, które 

mają na celu utrwalanie treści, kartę graficzną oraz inscenizację. Formuła książki została 

zaplanowana tak, aby jej kontakt z dzieckiem przebiegał pod kontrolą wychowawcy, 

nauczyciela, bądź rodzica. 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,63007,Teatrzyki-i-bajeczki-na-

radosci-i-smuteczki 
 

Teatrzyki z morałami czyli Rady nie od parady IV / Małgorzata 

Strzałkowska ; zilustrowal Marcin Bruchnalski. - Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, 2016 (sygn. 116835) 
 

Przedstawiamy kolejny, czwarty już tom cyklu RADY NIE OD PARADY. 

Poszczególne utwory, z których każdy kończy się morałem, łączy forma – 

wszystkie przeznaczone są do wystawiania na scenie. Wśród bohaterów 

inscenizacji znajdziemy króla Gnata, imć Twardowskiego, królewnę 

o dziwnych upodobaniach, zbójców, kozę, która wybrała się na wycieczkę do Paryża, i wiele 

innych postaci. Teksty rozpisane są na role, a w przedstawieniach może brać udział nawet spora 

gromadka młodych aktorów. To znakomita nauka przez zabawę. Zapraszamy! 

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,19618,Teatrzyki-z-moralem-czyli-

rady-nie-od-parady-IV 

Trudne tematy dla mamy i taty czyli Jak wychować dziecko na człowieka / 

Anna Jankowska ; il. Tomasz Kopka. – Wyd. I. - Kraków : Wydawnictwo 

Zielona Sowa, cop. 2018 (sygn. 117224) 

https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/SZALE-CZY-SALE-Roznicowanie-glosek-sz-s/1447
https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/SZALE-CZY-SALE-Roznicowanie-glosek-sz-s/1447
https://www.harmonia.edu.pl/pl/p/SZLACZKI-GRAFOMOTORYCZNE/1468
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,63007,Teatrzyki-i-bajeczki-na-radosci-i-smuteczki
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,63007,Teatrzyki-i-bajeczki-na-radosci-i-smuteczki
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,19618,Teatrzyki-z-moralem-czyli-rady-nie-od-parady-IV
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,19618,Teatrzyki-z-moralem-czyli-rady-nie-od-parady-IV
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Skorzystaj z zestawu pierwszej pomocy rodzicielskiej! Przeczytaj tę książkę od deski do deski 

– nigdy nie wiadomo, jakiemu problemowi będziesz musiał jutro stawić czoło. 

– Jak zbudować autorytet i go nie stracić? – Jak uratować rodzeństwo przed bratobójczą walką? 

– Jak się rozwieść, nie raniąc dzieci? – Jak wprowadzić do rodziny nowego partnera? – Jak 

ustrzec dziecko przed uzależnieniem od komputera? – Jak rozmawiać o seksie? 

„Trudne tematy dla mamy i taty” to nie tylko poradnik poświęcony wychowaniu dzieci. To 

spora dawka wiedzy o sztuce życia w zwariowanym XXI wieku, który postawił przed polskimi 

rodzicami wyzwania, o jakich nawet nie śniło się ich rodzicom. 

źródło opisu: http://www.taniaksiazka.pl/trudne-tematy-dla-mamy-i-taty-anna-

jankowska-p-1039803.html 
 

Wielka księga wartości : opowiadania o szczerości, tolerancji i innych 

ważnych sprawach / Teresa Blanch, Anna Gasol ; il. Valenti Gubianas ; przeł. 

Marta Szafrańska-Brandt. – Wyd. I. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 2018 

(sygn. 117249) 
 

„Wielka księga wartości” to szesnaście niezwykłych opowieści, dzięki którym 

nauczymy się stawiać czoła trudnym sytuacjom i szukać ich rozwiązania. 

Dowiemy się, na czym polegają tolerancja, uprzejmość, solidarność, szczerość 

oraz empatia i jakie mają znaczenie w życiu każdego człowieka. Odkryjemy też, jak ważne jest 

akceptowanie siebie. To książka, którą można czytać bez końca. To książka, która uczy nas 

zrozumienia i empatii. To książka, która pokazuje, jak żyć. Przepięknie zilustrowana „Wielka 

księga wartości” pomoże również dorosłym, którzy chcieliby w przystępny sposób 

opowiedzieć dzieciom, czym kierować się w życiu. 
źródło opisu: https://www.swiatksiazki.pl/wielka-ksiega-wartosci-opowiadania-o-szczerosci-

tolerancji-i-innych-waznych-sprawach-6382457-ksiazka.html 
 

Wierszopiosenki z Akademii Pana Arka : gotowe muzyczno-słowne 

przedstawienia dla dzieci / Julian Tuwim, Arkadiusz Aries Niezgoda. - 

Radwanice : Wydawnictwo Muzyczne ABsonic, 2016 (sygn. F 116838) 
 

Gotowe, muzyczno-teatralne przedstawienia z dziećmi w rolach głównych. 

Zeszyt zawiera szesnaście utworów słowno-muzycznych autorstwa Juliana 

Tuwima i polskiego kompozytora, twórcy szkoły muzyczno-teatralnej dla 

dzieci w wieku 4 - 11 lat - Arkadiusza Aries Niezgody. Przeznaczony jest do śpiewu i recytacji 

dla dzieci z akompaniamentem fortepianu. Utwory zostały skomponowane wg tonacji 

wokalnych i skal głosowych dzieci. Wydawnictwo skierowane jest do środowisk 

przedszkolnych, szkolnych, teatrów dla dzieci, domów kultury i klubów dla dzieci 

organizujących imprezy artystyczne. Utwory z tego zbioru mogą posłużyć w realizacji 

wszelkiego rodzaju zajęć muzycznych z dziećmi, jak również pomóc w tworzeniu przedstawień 

teatralno-muzycznych z ich udziałem. Śpiewane i recytowane na zajęciach pobudzają 

i rozwijają muzyczne i recytatorskie talenty. Forma muzycznego teatru w wykonaniu dzieci to 

ideał wykonawczy dla tego zbioru. 

źródło opisu: https://www.emag.pl/wierszopiosenki-z-akademii-pana-arka-

9788364918056/pd/DK31ZKBBM/ 
 

http://www.taniaksiazka.pl/trudne-tematy-dla-mamy-i-taty-anna-jankowska-p-1039803.html
http://www.taniaksiazka.pl/trudne-tematy-dla-mamy-i-taty-anna-jankowska-p-1039803.html
https://www.swiatksiazki.pl/wielka-ksiega-wartosci-opowiadania-o-szczerosci-tolerancji-i-innych-waznych-sprawach-6382457-ksiazka.html
https://www.swiatksiazki.pl/wielka-ksiega-wartosci-opowiadania-o-szczerosci-tolerancji-i-innych-waznych-sprawach-6382457-ksiazka.html
https://www.emag.pl/wierszopiosenki-z-akademii-pana-arka-9788364918056/pd/DK31ZKBBM/
https://www.emag.pl/wierszopiosenki-z-akademii-pana-arka-9788364918056/pd/DK31ZKBBM/
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Wierszyki ćwiczące głoski k, g, f, w, p, b, r, t, d / Katarzyna Michalec. - 

Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne, 2018 (sygn. 116957) 
 

Książka zawiera zbiór zabawnych wierszyków doskonalących poprawną 

wymowę głosek: 

s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź, adresowanych do dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Wiersze opatrzone zostały grafikami do pokolorowania. Dziecko, ilustrując, 

nadaje bohaterom wierszy indywidualny charakter oraz ćwiczy sprawność manualną. Humor 

rymowanek wprowadza młodych czytelników w pogodny nastrój i sprawia, że żmudne 

ćwiczenia artykulacyjne stają się przyjemne. 

Książeczka polecana jest logopedom, rodzicom, nauczycielom wychowania przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeutom i animatorom. 

źródło opisu: https://bonito.pl/k-90656529-wierszyki-cwiczace-gloski-k-g-f-w-p-b-r-t-d 
 

Zabawmy się w teatr : scenariusze spektakli teatralnych / Irena Baur. - 

Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

2015 (sygn. 116839) 
 

Pedagogiczne doświadczenie i lata praktyki ze scenami przedszkolnymi 

pozwoliły autorce opracować książkę zbierającą autorskie scenariusze wystawiane 

z powodzeniem w teatrzykach dziecięcych. Problematyka w nich poruszana bliska jest małym 

widzom. Irena Baur pokazuje, jakie są pragnienia przedszkolaków, co mali widzowie i aktorzy 

lubią robić, co sprawia im trudność, a czego nie rozumieją. Dzięki temu odbiorcy mogą 

utożsamiać się ze scenicznymi bohaterami, a zarazem z niecierpliwością oczekiwać, jak postaci 

sceniczne poradzą sobie z danym wyzwaniem. 

źródło opisu: http://www.empik.com/zabawmy-sie-w-teatr-scenariusze-spektakli-teatralnych-

baur-irena,p1118468746,ksiazka-p 
 

Zaczarowany las / tekst: Linda Bertola ; il.: Agnese Baruzzi ; przekł.: Anna 

Ratajczyk. - Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, © 2018 (sygn. 

116977) 
 

Seria książek Fajna matma prezentuje ciekawe metody poznawania świata 

liczb, których celem jest wyrobienie w dzieciach pozytywnego nastawienia 

do matematyki. Według badań pedagogicznych, długotrwała motywacja do 

nauki wiąże się z przyjemnością, która towarzyszy uczeniu się, co 

prezentujemy w tej książce. 

źródło opisu: https://www.swiatksiazki.pl/fajna-matma-zaczarowany-las-6371091-

ksiazka.html 
 

Ziarenka maku / Józef Ratajczak ; il. Elżbieta Krygowska-Butlewska. - 

Poznań : Wydawnictwo IBIS, cop. 2018 (sygn. 116895) 
 

Autor w swoich wierszach, delikatnych i zwiewnych, zapisywał ulotne chwile, 

najzwyklejsze widoki i myśli, szum wiatru, kocie rozterki, odbicie drzewa 

w wodzie, radość z pięknej pogody, z liści wirujących w powietrzu; wszystko, 

co rzadko dostrzegamy, a co stanowi o pięknie świata, co mówi nam o miłości 

i trosce najbliższych. Ziarenko maku to znak tych drobiazgów, pozornie 

niezauważalnych, ale jakże dla nas niezbędnych, bez których po prostu nie moglibyśmy poczuć, 

że żyjemy." 

źródło opisu: https://www.inbook.pl/poeci-dla-dzieci-ziarenka-maku-jozef-ratajczak 
 

https://bonito.pl/k-90656529-wierszyki-cwiczace-gloski-k-g-f-w-p-b-r-t-d
http://www.empik.com/zabawmy-sie-w-teatr-scenariusze-spektakli-teatralnych-baur-irena,p1118468746,ksiazka-p
http://www.empik.com/zabawmy-sie-w-teatr-scenariusze-spektakli-teatralnych-baur-irena,p1118468746,ksiazka-p
https://www.swiatksiazki.pl/fajna-matma-zaczarowany-las-6371091-ksiazka.html
https://www.swiatksiazki.pl/fajna-matma-zaczarowany-las-6371091-ksiazka.html
https://www.inbook.pl/poeci-dla-dzieci-ziarenka-maku-jozef-ratajczak


17 

 

Wierszyki przedszkolaka / Patrycja Miziołek, Marta Galuba ; il. Marta 

Pijanowska-Kwas. - Kalisz : Wydawnictwo Martel, [2015] (sygn. 117157) 
 

Książeczka zawiera rymowane, łatwo przyswajalne przez najmłodszych 

wierszyki. To zbiór znanych i nieznanych rymowanek do przedszkola, zabawy 

w domu, a także ćwiczenia pamięci naszych dzieci. Znajdują się tu utwory 

z czasów naszego dzieciństwa, np. "Baloniku nasz malutki", czy "Jestem sobie 

przedszkolaczek", a także całkiem nowe, jeszcze nieznane. Kolorowe 

ilustracje są ich dopełnieniem i pozwalają dzieciom łatwiej zapamiętać przekazaną treść. 

źródło opisu: https://www.empik.com/wierszyki-przedszkolaka-opracowanie-

zbiorowe,p1105220377,ksiazka-p 
 

Wspólne dorastanie : miłość i szacunek w rodzinie / Carlos González ; tł.: 

Jowita Maksymowicz-Hamann. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania - 

Grupa Wydawnicza Relacja, © 2018 (sygn. 116909) 
 

Kiedy dziecko rośnie, rodzice powoli zapominają o trapiących ich wcześniej 

problemach. Czy jest się czego bać, kiedy dziecko wkracza w wiek nastoletni? 

Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie ze stresem? Co robić, jeśli dziecko jest 

nadpobudliwe? Ile czasu dziennie dziecko może spędzać przed ekranem? Co 

myśleć o karach, nagrodach i konsekwencjach? Z właściwym sobie 

poczuciem humoru autor pomaga rodzicom przezwyciężyć najczęstsze problemy 

wychowawcze źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,106700,Wspolne-

dorastanie-Milosc-i-szacunek-w-rodzinie 
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