
PBW Filia w Skoczowie poleca nowe książki: 

Styczeń - Luty 2019 r. 

Sensorycznie każdego dnia : propozycje zajęć dla dzieci z 

zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / Christine 

Meier, Judith Richle ; [przekład Marian Leon Kalinowski]. - 

Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza 

Harmonia, 2018.  

Skoczów: w 16 624 
Bielsko-Biała: P 120 336 

 

Czym są zaburzenia przetwarzania sensorycznego? Jak 

można pomóc dziecku zmagającemu się z nim? Autorki, 

ergoterapeutki przygotowały praktyczna pomoc dla 

każdego zainteresowanego tą problematyką. W publikacji 

przedstawiły w przystępny sposób najważniejsze informacje 

o wspomnianych zaburzeniach (oparte na teorii integracji 

sensorycznej A. Jean Ayres) oraz propozycje zajęć, 

skategoryzowane wg obszarów stymulacji sensorycznej. 

Zawarły tu również wiele przydatnych wskazówek dla 

rodziców na temat trudnych sytuacji w życiu codziennym.  

Opis wg okładki 

 

Metody terapii logopedycznej / redakcja naukowa 

Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Lublin : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie 

Skłodowskiej, 2018. 

 

Skoczów: w 16 619 

Książka przeznaczona jest zarówno dla studentów jak 

i logopedów praktyków. Przyczyni się do 

wzbogacenia i uporządkowania postepowania 

logopedycznego na etapie prowadzenia terapii. 

Może być również przydatna dla wykładowców 

akademickich.  

 

 

 

Opis wg okładki 

 

 



Seks, prochy i zespół Aspergera : przewodnik po 

dorosłości dla osób z zespołem Aspergera / Luke 

Jackson ; przedmowa Tony Attwood ; tłumaczenie Beata 

Radwan. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, copyright 2018.  

 

Skoczów: w 16 627 

 

Szczera opowieść o dorastaniu. Połączenie poradnika                    

i  autobiograficznych przemyśleń autora. W pełen humoru 

przedstawia największe wyzwania, z jakimi muszą 

zmierzyć się nastolatkowie i młodzi dorośli z ASD w 

czasach szkolnych, studenckich czy pierwszej pracy. Autor 

nie boi się takich tematów, jak seks, narkotyki czy alkohol. 

Pozycja obowiązkowa dla nastolatków i młodych 

dorosłych z ASD i ich rodziców oraz bliskich i wszystkich 

specjalistów zajmujących się zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu. 

Opis wg okładki 

 

Wybrane problemy współczesnej rodziny / redakcja 

naukowa Anna Przygoda. - Toruń : Wydawnictwo 

Adam Marszałek, 2017 

 

Skoczów: w 16648 

 

Książka ta, to ważny głos w dyskursie na temat rodziny, 

jej funkcjonowania, uwarunkowań, zagrożeń czy 

komunikacji wewnątrzrodzinnej. Analiza treści 

zawartych w opracowaniu poszerza spektrum wiedzy 

na temat rodziny współczesnej, jej różnych aspektów             

i kontekstów funkcjonowania oraz wychowania dzieci   

i młodzieży. 

 

 

 

Opis wg okładki 

 

 

 



Widzę, słyszę, czuję... : zabawy aktywizujące zmysły 

kilkulatków / Aneta Winczewska. - Gdańsk : 

Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza 

Harmonia, 2018. 

 

Skoczów : w 16648 
Bielsko-Biała: P 120 355 
 

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, 

pedagogów i wolontariuszy pracujących w świetlicach 

terapeutycznych oraz studentów, którzy w przyszłości 

zamierzają prowadzić zajęcia z dziećmi. Zamieszczone 

pomysły mogą wykorzystać także rodzice podczas 

domowych ćwiczeń. 

Czytelnicy znajdą w tej książce fabularyzowane zabawy, 

które ułatwiają integrowanie doznań zmysłowych 

dzieci                  z deficytami rozwojowymi. 

 

Opis wg okładki 

 

Depresja nastolatków : jak ją rozpoznać, zrozumieć i 

pokonać / Konrad Ambroziak, Artur Kołakowski, 

Klaudia Siwek. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2018. 

 

Skoczów: w 16 652 
Bielsko-Biała: P 120 082 
Żywiec: 61811 
 
 
Autorzy, wybitni specjaliści pracujący na co dzień z 
dotkniętymi depresją nastolatkami i ich rodzinami, 
przygotowali te książkę, aby pomóc nam zrozumieć i 
zaakceptować depresje młodych ludzi oraz właściwie na 
nią zareagować. Zawarte w książce materiały dla 
nastolatka o dla rodziców, komiksy, ćwiczenia oraz 
liczne opisy przypadków ułatwiają zrozumienie 
omawianych treści i stanowią ciekawą inspirację do 
codziennej pracy. 
 
 

Opis wg okładki 
 


