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Czas wolny w służbie niepełnosprawnych : wybrane 

problemy / Małgorzata Orłowska, Jacek Jarosław 

Błeszyński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2018. 

 

 

Skoczów:  w 17 656 

 

 

 

Książka jest adresowana do bardzo wielu odbiorców. 

Nie tylko tych w sposób oczywisty przypisanych ze 

względu na obszary tematyczne i metodyczne i 

metodyczne poruszane w publikacji. Mogą po nią 

sięgnąć czytelnicy, którzy cierpią na chroniczny bark 

czasu wolnego, menedżerowie organizujący czas wolny, 

pracownicy NGS-ów wychodzący naprzeciw potrzebom 

środowiska lokalnego, decydenci kreujący podstawy 

polityki oświatowej oraz rodzice dzieci nie tylko ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                                 i 

wychowawczymi. 

 
Źródło: https://ksiegarnia.pwn.pl 

 
 

 

 

100 pomysłów, jak pomóc uczniom z trudnościami / 

Isabelle Deman ; przekład Katarzyna Panfil. – Gdańsk: 

Harmonia Universalis, 2020. 

 

 

Skoczów: w 17 654 

 

Niektóre dzieci zmagają się ze specyficznym 

zaburzeniem językowym, inne – cierpią z powodu 

zaniedbań wychowawczych, dysleksji, dyspraksji lub 

zaburzeń, które uniemożliwiają im pełne zaangażowanie 

się w naukę, jeszcze inne zaś potrzebują jedynie trochę 

więcej czasu i zachęt, by nabrać pewności siebie. Zdarza 

się, że ze względu na tak wiele różnorodnych sytuacji 

pedagodzy nie są pewni, jakie podejście powinni 

wybrać, by pomóc swoim wychowankom. Niniejszy 

poradnik stanowi wygodny zbiór prostych wskazówek, 

jak rozpoznać trudności uczniów, oraz praktycznych 

pomysłów, jak ułatwić proces nauczania. Książka 

zawiera wiele ćwiczeń gotowych do wykorzystania, 

przyda się zarówno nauczycielom, jak i rodzicom dzieci 

uczęszczających do szkoły podstawowej lub 

przedszkola. 
Źródło: https://harmonia.edu.pl 
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Borderline : jak żyć z osobą o skrajnych emocjach / 

Paul T. Mason, Randi Kreger ; przekład: Małgorzata 

Oleszczuk. – Sopot: Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2019. 
 

 

Skoczów: w 17 618 

 

 
 
Jeżeli bliska ci osoba nieustannie odczuwa skrajne 

emocje, wykorzystuje słabości innych, by osiągnąć 

swoje cele, a czułość przeplata się u niej ze złością, być 

może cierpi na zaburzenie osobowości typu borderline. 

Autorzy tej książki opisują wiele historii rodzin                         

i partnerów osób z borderline, a także sprawdzone 

wskazówki i porady, które można wprowadzić w życie 

praktycznie od zaraz. 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.gwp.pl 

 

 

 

Montessori od początku : dziecko w domu - od 

narodzin do wieku trzech lat / Paula Polk Lillard, 

Lynn Lillard Jessen ; przekład Katarzyna 

Masłowska. – Gdańsk: Harmonia Universalis, 

2020. 

 

 

Skoczów: w 17 630 

 

 

Znaczący i potrzebny wkład w wiedzę o wczesnym 

dzieciństwie – książka pełna życiowych 

przykładów, obfitująca w rozsądne uwagi oparte na 

doświadczeniu, praktyczna i przydatna. [...] Lektura 

obowiązkowa dla przyszłych rodziców, opiekunów 

i niań. 

Virginia McHugh Goodwin, dyrektor wykonawcza 

Association Montessori International, USA 

 

Źródło: https://harmonia.edu.pl 

 

 

https://www.gwp.pl/
https://harmonia.edu.pl/


Co jest nie tak? : ćwiczenia rozwijające zdolność 

logicznego myślenia / Amanda Hopkins ; 

[opracowanie Magdalena Hinz]. – Gdańsk: 

Wydawnictwo Harmonia, 2017. 

 

Skoczów: w 17 546 

 

„Co jest nie tak?” to książka ucząca dostrzegać                               

i wskazywać nierealność różnych sytuacji                                       

i przedmiotów. Patrząc na zdjęcia i odpowiadając na 

pytania, dziecko musi powiedzieć, co na zdjęciu nie 

pasuje, co jest dziwne. W książce przedstawiono 57 

zdjęć. Na stronach parzystych umieszczono fotografie 

dla dziecka. Na stronach nieparzystych znajdują się 

pytania i polecenia, które czyta dorosły (nauczyciel, 

terapeuta, rodzic) pracujący z uczniem. 

 

Źródło: https://harmonia.edu.pl 

 

 

Nowe uzależnienia młodego pokolenia : od 

przyjemności do przymusu / Robert Modrzyński. 

– Warszawa: Difin, 2021. 

 

 

 

Skoczów: w 17 558 

 

 

 

Książka odwołuje się do współczesnej wiedzy 

i wyjaśnia nałogowe zachowania z perspektywy 

najnowszych badań naukowych z zakresu 

uzależnień. Przywoływane wypowiedzi osób 

dzielących się w Internecie swoimi 

doświadczeniami pozwolą terapeutom uzależnień, 

psychologom, pedagogom, a przede wszystkim 

zatroskanym rodzicom lepiej zrozumieć 

zachowanie młodzieży. 
 

 

 
Źródło: https://ksiegarnia.difin.pl 
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