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ADHD/ADD : jak pomóc dziecku ogarnąć chaos / Cheryl R.
Carter.  - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020.

  w 62492 

opis wydawcy:

Rodzice  dziecka  z  ADHD/ADD mają  często  uczucie,  jakby
mieszkali na polu bitwy. 

Walka  toczy  się  nieustannie  o  uwagę  dziecka,  rozrzucone
skarpetki,  zachowanie  przy  stole,  nieodrobione  lekcje,
zgubione zeszyty...  Autorka poradnika – terapeutka rodzinna,
konsultantka  w  zakresie  organizacji  i  zarządzania  czasem  –
udziela  wskazówek,  jak  nadpobudliwe  i  rozpraszające  się
dziecko  nauczyć  porządku,  systematycznej  pracy  i  nauki.
Poradnik  przeznaczony  jest  przede  wszystkim  dla  rodziców,
ale  będzie  też  przydatny  dla  nauczycieli,  psychologów
i pedagogów pracujących z dziećmi z ADHD/ADD.

Bajki  logopedyczne  /  Agnieszka  Nożyńska-Demianiuk.  -
Kalisz : Wydawnictwo Martel, [2020]. 
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opis wydawcy:
Zapraszamy  Ciebie,  Twoich  Rodziców,  Nauczycieli
i  Wychowawców do świata wesołych bajek logopedycznych.
Czytając samodzielnie lub wspólnie z dorosłymi teksty bajek,
wspaniale  się  bawisz,  a  jednocześnie  uczysz  się  poprawnej
wymowy  poszczególnych  słów  i  całych  zdań.  Utrwalasz
wyodrębnione  głoski  w  łatwych  i  trudniejszych  słowach,
a dzięki temu będziesz mógł je poprawnie wypowiadać. Każda
z  bajek  pomoże  Ci  w  ćwiczeniu  sylab,  wyrazów  i  zdań
związanych z innym problemem fonetycznym, wspólnie z jej
bohaterami  przeżyjesz  też  ciekawą  lub  śmieszną  przygodę,
a  przy  okazji  możesz  się  czegoś  nauczyć.  Poznaj  tajemnice
żywego języka, czytając głośno bajki i ćwicząc wymowę!



Działalność twórcza młodzieży szkolnej w cyberprzestrzeni
a  jej  osiągnięcia  edukacyjne  /  Anna  Karolina  Badora.  -
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2019. 
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opis wydawcy:

Głównym  celem  publikacji  jest  analiza  związków
i zależności między działalnością twórczą młodzieży szkolnej
w cyberprzestrzeni a jej osiągnięciami edukacyjnymi.  Praca
wpisuje  się  w  pedagogikę  kultury,  pedagogikę
personalistyczną,  pedagogikę  twórczości,  pedagogikę
szkolną. Wybraną problematykę badań podjęto przez wzgląd
na  brak  dotychczasowych  badań  w  zakresie  działalności
twórczej  młodzieży  w  cyberprzestrzeni.  Internet  i  jego
rozrastająca się przestrzeń towarzyszą kolejnym pokoleniom
już  od  kilkunastu  lat,  a  mimo  to  nadal  jest  to  obszar
w  niedostatecznym  stopniu  zbadany  przez  psychologów
i pedagogów.

Dziecko  z  zespołem Downa  :  jaka  to  musi  być  miłość  /
Krystyna Rożnowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, cop. 2015. 
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opis wydawcy:

Przyjście na świat dziecka z zespołem Downa zawsze jest dla
rodziców  szokiem.  Wielu  z  nich  zastanawia  się,  co
spowodowało  tę  wadę  genetyczną.  Rodzice  znajdą
w  poradniku  omówienie  najważniejszych  problemów,
z  którymi  spotykają  się  na  co  dzień,  oraz  rady,  jak
zaplanować  życie  z  dzieckiem  z  zespołem  Downa  i  jak
zaakceptować  jego  odmienność.  Autorka,  opierając  się  na
wiedzy  naukowych  autorytetów  i  na  doświadczeniu
rodziców, przedstawia z taktem problemy trudne i wstydliwe,
m.in. seksualności tych dzieci. 



Ekonomia społeczna : co wpływa na zachowanie jednostki /
Gary  S.  Becker,  Kevin  M.  Murphy.  -  Warszawa  :
Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2020. 
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opis wydawcy:

Społeczny wpływ na zachowanie jednostki jest powszechny,
a  nawet  wszechogarniający.  W  książce  ”Ekonomia
społeczna” autorzy  przedstawiają  następstwa  społecznego
wpływu na zachowania  jednostki.  Omawiają wpływ różnic
w cenach, poziomie altruizmu, prawach i innych czynników
na  formowanie  się  grup  społecznych.  Rozważają,  jak
jednostki  i  rodziny  są  podobierane  we  wszelkiego  rodzaju
związki  małżeńskie  i  koleżeńskie,  grupy  sąsiedzkie,
dochodowe i społeczne, szkoły, kościoły, a także jak zostają
dobrane pod względem konsumpcji dóbr. Analizują dynamikę
kształtowania  się  społecznych oddziaływań przez przelotne
fascynacje, mody i normy.

Fizjologia  starzenia  się  :  profilaktyka  i  rehabilitacja  /
red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A.
Żołądź. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 
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opis wydawcy:

Pierwsza  na  polskim  rynku  wydawniczym  publikacja,
w  której  autorzy  przekazują  aktualną  wiedzę  na  temat
procesów  inwolucyjnych  i  przedstawiają  starość  jako
naturalny tok życia, który częściowo można zmienić tak, aby
okres  ten  stał  się  pogodny,  radosny  i  pełen  nowych
doświadczeń.  W  początkowych  rozdziałach  opisane  są
wybrane  ogólnoustrojowe  zjawiska  związane  ze starzeniem
się organizmu, a w następnych – zmiany związane z wiekiem
w poszczególnych narządach i układach.  Jest także rozdział
poświęcony  aktywności  ruchowej,  który  zawiera  opis
ćwiczeń wraz z ilustracjami. 



Fizjoterapia ogólna / Jerzy E. Kiwerski ; przy współpracy
Katarzyny  Włodarczyk.  -  Warszawa  :  Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, copy. 2016. 
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opis wydawcy:

Podręcznik  przeznaczony  jest  dla  studentów  kierunku
fizjoterapia.  Swoją  tematyką  obejmuje  zagadnienia
programu  nauczania  przedmiotu  „fizjoterapia  ogólna”.
W  poszczególnych  rozdziałach  omówiono  m.in.  pojęcia
i założenia rehabilitacji oraz polskiej koncepcji rehabilitacji,
a  także  problemy wykorzystania  w fizjoterapii  naturalnych
procesów  regeneracji,  kompensacji  i  adaptacji  ustroju.
Ponadto w książce znalazły się rozdziały poświęcone: historii
rehabilitacji i fizjoterapii, znaczeniu ograniczonej aktywności
ruchowej  dla  funkcji  organizmu  i  roli  fizjoterapii
w  zapobieganiu  i  leczeniu  niekorzystnych  następstw
bezruchu. 

Geriatria  /  Klaus  Hager,  Olaf  Krause  (red.)  ;  redakcja
wydania polskiego Małgorzata Sobieszczańska. - Wrocław :
Edra Urban & Partner, cop. 2018. 
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opis wydawcy:

Pacjenci  w starszym wieku stanowią  dla  opieki  zdrowotnej
duże  wyzwanie.  W  publikacji  Geriatria znaleźć  można
informacje  ułatwiające  sprawowanie  opieki  i  leczenie  osób
w podeszłym wieku.



Jak nie krzyczeć na swoje dziecko : wychowanie bez złych
emocji / Carla Naumburg .  - Warszawa : Muza, 2020. 
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opis wydawcy:

Jak nie krzyczeć na swoje dziecko to szczera i pełna empatii,
ale i  praktyczna książka, która pomaga nam poradzić sobie
z  uczuciami  desperacji  i  gniewu,  by  szlag  nas  nie  trafiał,
i  byśmy byli  bardziej  obecnymi i  pozytywnymi  rodzicami.
To coraz bardziej istotny temat dla współczesnych rodziców,
którzy są przeciążeni obowiązkami i przepracowani bardziej,
niż  kiedykolwiek  wcześniej.  Dr  Carla  Naumburg  ma
antidotum na negatywne uczucia i zachowania.

Jak wspierać dzieci w kryzysie? : poradnik dla rodziców nie
tylko  na  czas  globalnej  pandemii  /  Małgorzata
Taraszkiewicz,  Zofia Nalepa.  -  Poznań :  Święty Wojciech
Wydawnictwo, 2020. 
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opis wydawcy:

W  poradniku  omówione  zostały  różne  rodzaje  sytuacji
kryzysowych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  aktualnie
doświadczanego kryzysu epidemiologicznego z omówieniem
faz  rozwoju  kryzysu.  Przedstawione  zostały  różne  formy
i  możliwości  udzielania  emocjonalnego  wsparcia
w wyjaśnianiu co się dzieje, łagodzeniu lęku i zapobieganiu
atakom  paniki.  Dodatkowo  publikacja  zawiera  zestaw
działań, zabaw, ćwiczeń, które wzmacniają siłę i odporność
psychiczną  dzieci,  obniżają  napięcie,  stres,  lęk  i  stanowią
profilaktykę obciążenia traumatyzującego. 



Kodowanie na dywanie : w przedszkolu, w szkole i w domu /
Anna Świc. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2017. 
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opis wydawcy:

Od  września  2017  nauką  programowania  objęci  zostali
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. 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.
Ostatni  rozdział  to zabawy wprowadzające dzieci  do pracy
z wykorzystaniem komputerów.

Lekcje  wychowawcze  dla  nastolatków  /  Anna  Maria
Świątek.  -  Rzeszów  :  Wydawnictwo  Oświatowe  Fosze,
cop.  2020.
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opis wydawcy:

Książka  powstała  z  myślą  o  szkolnych  lekcjach
wychowawczych,  ale  można  z  niej  korzystać  również
w innych okolicznościach.  Skłania do lektury w dowolnej
kolejności  rozdziałów,  zależnie  od  potrzeb.  To  propozycja
tematów  dialogu  z  młodzieżą,  która  potrzebuje  rozmowy
o dobru i złu, o wartościach, celu i sensie życia, wyborach.
Lekcje  wychowawcze  mogą  ułatwić  edukacyjne  dyskusje
o  postawach  w  kontekście  szkolnych  i  pozaszkolnych
wydarzeń.  Do  refleksji  zachęca  zbiór  130  nowel
wspomaganych  pytaniami  o  podstawy  istnienia,  na  które
warto poszukać odpowiedzi.



Clay & Pounds  masaż leczniczy  :  podstawy anatomiczne
i  techniki  /  Laura  Allen,  David  M.  Pounds  ;  redakcja
wydania  polskiego  Jerzy  Walocha.  -  Wydanie  III.   -
Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2018. 
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opis wydawcy:

Przedstawiamy  czytelnikowi  podręcznik,  który  pozwoli
zbudować mocne podstawy anatomii  układu mięśniowego,
konieczne  by  przyswoić  podstawowe  techniki  terapii
manualnej.  Książka  pełna  jest  realistycznych  rycin
ukazujących mięśnie, grupy mięśniowe, okoliczne struktury
anatomiczne,  charakterystyczne  punkty  odniesienia  na
powierzchni  ciała  oraz  położenie  rąk  terapeuty  podczas
masażu.  Publikacja zawiera także opisy przypadków, które
pomagają  osadzić  zdobytą  wiedzę  teoretyczną  w  ramach
codziennej  praktyki  terapeuty  i  pytania  podsumowujące,
które pozwalają ocenić swoją wiedzę.

Matematyczne  przygody  z  Pythonem  :  ilustrowany
podręcznik  do  nauki  matematyki  przez  programowanie  /
Peter Farrell.  - Warszawa : PWN, 2019. 

w 62505 

opis wydawcy:

Książka  Matematyczne przygody z Pythonem pokazuje, jak
za  pomocą narzędzi  programistycznych  sprawić,  że  nauka
stanie się praktyczniejsza i ciekawsza. Korzystając z języka
programowania  Python,  nauczysz  się  wizualizować
rozwiązania różnych problemów matematycznych, używając
kodu  do  studiowania  kluczowych  dziedzin  matematyki,
takich  jak  algebra,  trygonometria,  macierze  i  automaty
komórkowe.  Wykonując  zamieszczone  w  tej  książce
przykłady  i  ćwiczenia  o  rosnącym  poziomie  trudności,
będziesz programować własne rozwiązania i tworzyć piękne
wizualizacje, a przy okazji zobaczysz, o ile ciekawsza może
być nauka matematyki!



Matma  inaczej  czyli  Pomysły  na  przełamanie  lekcyjnej
rutyny / [Joanna Świercz]. - Opole : Wydawnictwo Nowik,
2019. 
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opis wydawcy:

Joanna Świercz prezentuje, jak wyglądają prowadzone przez
nią  lekcje  matematyki  dla  uczniów  w  wieku  10–15  lat.
Autorka  pokazuje  i  podpowiada,  jak  realizować  trudne
a  czasem i nudne tematy, czytelnik znajdzie tu też metody,
do  wykorzystania  podczas  lekcji  powtórzeniowych.
Publikacja  będzie  przydatna  nauczycielom  matematyki  na
lekcjach,  ale  także  może  inspirować  do  przeprowadzenia
ciekawych  zajęć  dodatkowych.  Warto  korzystania  z  niej
w  pracy  z  uczniami  o  specyficznych  potrzebach
edukacyjnych. Pomysły z "Matmy inaczej" sprawdzą się na
obozach  matematycznych,  koloniach,  zielonych  szkołach
i będą inspiracją do Tworzenia własnych zabaw – nie tylko
matematycznych. 

Metodyka  nauczania  języka  polskiego  i  konspekty  zajęć
w  klasach  IV-VIII  :  poradnik  dla  nauczycieli  /  Maria
Gudro-Homicka. - Warszawa : Difin, cop. 2019. 
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opis wydawcy:

Nauczyciel  znajdzie  w  poradniku  niezbędną  praktyczną
wiedzę na temat planowania pracy z dziećmi, zasad i metod
nauczania,  sposobów organizacji  lekcji,  łączenia  nauczania
z  ocenianiem –  sposobów sprawdzania  osiągnięć  uczniów.
Dowie  się,  co  zrobić,  aby  uczeń  z  radością  podjął  pracę
w klasie IV i miał możliwości rozwijania swoich zdolności
i  łagodnego  pokonywania  w  klasach  starszych  kolejnych
trudności, życia i współpracy w grupach, w zespole, a także
zachowania  indywidualności  i  rozwijania  własnej
osobowości.  Oprócz  wiedzy  na  temat  jak  uczyć  myślenia,
czytania,  słuchania,  mówienia,  pisania,  jak  kształcić  język
ucznia,  poradnik  zawiera  przykłady  scenariuszy  lekcji,
ćwiczeń, kart pracy, a także przykłady opracowania lektury.



Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie
w  praktyce  /  Jarosław   Marciniak.  -  Wydanie  III,  stan
prawny na 1 marca 2020 r.  - Warszawa : Wolters Kluwer,
2020. 
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opis wydawcy:

W  książce  opisano  sposoby  przeciwdziałania  mobbingowi
oraz  zjawiskom  dyskryminacji  i  molestowania  w  miejscu
pracy. Uwzględniono w niej najnowsze zmiany w przepisach
kodeksu  pracy  dotyczące  tych  problemów.  Publikacja
zawiera  plan  przeciwdziałania  patologiom  począwszy  od
określenia  właściwości  tych  zjawisk,  przez  dobrą
identyfikację,  na  rzeczywistym  przeciwdziałaniu
skończywszy.

Nowa psychologia dysleksji  /  Grażyna Krasowicz-Kupis.  -
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 
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opis wydawcy:

Nowa  psychologia  dysleksji to  doskonałe  kompendium
najbardziej aktualnej wiedzy na temat trudności w czytaniu
i pisaniu. Jej głównym celem jest przedstawienie czytelnikom
najnowszych  zmian  w  rozumieniu  zjawiska,  wyników
nowych badań i  aktualnych  trendów dotyczących diagnozy
i  terapii  tego  zaburzenia.  Czytelnik  znajdzie  w  niej:
rozbudowaną  tematykę  ryzyka  dysleksji,  zwłaszcza
z  uwzględnieniem  rodzinnego  ryzyka,  dotychczas  rzadko
w  Polsce  omawianego,  część  poświęconą  mechanizmom
czytania  oraz  prezentację  modelu  nabywania  czytania
i  pisania  w  języku  polskim  oraz  rozbudowaną  część
dotyczącą  diagnozowania  i  interwencji,  szczególnie
omówienie  narzędzi  diagnostycznych  i  procedur
diagnozowania. 



Podstawy metodyki współczesnego wychowania fizycznego /
Krzysztof  Warchoł.  -  Rzeszów  :  Wydawnictwo  Oświatowe
Fosze, cop. 2016. 
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Jest  to  podręcznik  z  metodyki  wychowania  fizycznego,
które  wychodzi  naprzeciw  problemom  teoretycznym
i  praktycznym. W  wychowaniu  fizycznym  pojawiają  się
nowe  koncepcje,  poglądy,  myśli  czy  teorie.  Wszystko  to
wymaga  systematycznego  ujęcia  i  opracowania,  tak  aby
kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne miało aktualny
wymiar  oraz  charakter.  Niniejszy  podręcznik  zawiera
aktualny  wybór  aktualnych  problemów  metodyki
wychowania fizycznego.

 

Polonistyczna dydaktyka ogólna / pod red. Jolanty Fiszbak.
- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. 

w 62511 

opis wydawcy:

Książka  stanowi  kompendium  dydaktyczne  dla  studentów
przygotowujących się do roli nauczyciela-polonisty. Autorzy
odwołują  się  do  najnowszego  stanu  badań  różnych
dyscyplin:  językoznawstwa,  literaturoznawstwa,  dydaktyki
języka polskiego, pedagogiki, psychologii, a ponadto wiążą
dydaktykę  polonistyczną  z  dydaktyką  ogólną.  Publikacja
zawiera wskazówki dotyczące stosowania na lekcjach języka
polskiego  metod  ogólnodydaktycznych  oraz  konieczności
wykorzystywania cyfrowego środowiska nauczania. Sensem
podręcznika  polonistycznej  dydaktyki  jest  uporządkowanie
i  powiązanie  celów  i  metod  kształcenia  kulturowo-
literackiego i kulturowo-językowego, wyjaśnienie celowości
i sensu działań nauczyciela, ukierunkowywanie jego refleksji
metodycznej.  

                                                                                                             ze Wstępu prof. dr hab. Anny Slósarz



Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki /
red.  nauk.  Janusz Trempała. -  Warszawa :  Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2020. 
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Nowoczesny  polski  podręcznik  psychologii  rozwojowej
pokazujący ewolucję dyscypliny, stan obecny i perspektywy
przyszłych badań. Książka prezentuje teoretyczne podstawy
badań  nad  rozwojem  pozwalające  zrozumieć  i  wyjaśnić
zmiany w zachowaniu człowieka w ciągu życia, obecny stan
dyscypliny, najnowsze koncepcje, problemy i wyniki badań,
a  także  klasyczne  badania  i  teorie,  które  wywarły  istotny
wpływ  na  kształt  współczesnej  psychologii  rozwoju
człowieka, zagadnienia stosowanej psychologii rozwojowej,
pokazujące  zastosowania  wiedzy  o  rozwoju  w wybranych
obszarach  praktyki  społecznej,  rozwiązania  dydaktyczne
niezwykle przydatne w samodzielnej pracy studenta.

Rasizm  i  nietolerancja  nie!  /  Florence  Dutheil,  Henri
Fellner.  - Warszawa : Muchomor, copyright 2020. 
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opis wydawcy:

Na świecie żyje kilka miliardów ludzi,  którzy mają różne
obyczaje,  wyznają  różne  religie,  mają  inny  kolor  skóry,
mówią różnymi językami, mają inne pomysły niż my… Nie
zawsze cieszymy się z tego powodu, czasem inność szokuje,
odrzuca… Ten miniporadnik uczy dzieci akceptacji drugiego
człowieka, tak aby razem żyło się lepiej.

Seria: Przeciw przemocy.



Rodzina  w  sytuacji  trudnej  :  zdążyć  z  pomocą.  Cz.  2  /
redakcja naukowa Beata Szurowska. - Wydanie pierwsze.  -
Warszawa : Difin, 2019. 
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opis wydawcy:

W  drugiej  części  książki  omówione  zostały  problemy,
z  którymi  mogą  się  spotkać  rodzice  wychowujący  dzieci
starsze i nastoletnie, m.in. takie jak: zaburzenia odżywiania,
alkoholizm,  uzależnienia  od  narkotyków,  zagrożenia
związane z funkcjonowaniem w świecie mediów.

Czytelnik  znajdzie  również  rady  i  wskazówki  metodyczne
dotyczące wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami, np.
dzieci  z  zespołem  Downa,  ADHD,  niewidome  czy
niesłyszące.

Rozwijanie  umiejętności  matematycznych  dzieci  w  wieku
przedszkolnym  /  Barbara  Bilewicz-Kuźnia.  -  Lublin  :
Wydawnictwo  Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowskiej,
2018.
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 opis wydawcy:

Książka  dr  B.  Bilewicz-Kuźni  to  ważna  i  znacząca
publikacja  w  obszarze  badań  problematyki  wspierania
rozwoju  umiejętności  matematycznych  i  myślenia  dzieci
w wieku wczesnoszkolnym.   Autorka wpisała  się  w nowy
nurt  myślenia  o  zmianie  podejścia  do  edukacji
matematycznej,  odejścia  od  dominacji  ćwiczeń
rachunkowych  na  rzecz  zadań  związanych  z  materiałem
wizualnym,  przestrzennym  i  podejściem  badawczym.  […]
Struktura  pracy  jest  logiczna,  uzasadniona  merytorycznie
i  formalnie.  W aneksie znalazły  się  materiały  pozwalające
zorientować  się  w  sposobie  prowadzenia  zajęć  w  ramach
eksperymentalnego  projektu  „Matematyczny  dar”,  które
stanowią egzemplifikację prezentowanej koncepcji.

                                                                                              Z recenzji dr hab. Małgorzaty Żytko, prof. UW



Rzetelne dziennikarstwo : aksjologia i deontologia / Tadeusz
Kononiuk  ;  Uniwersytet  Warszawski  Wydział
Dziennikarstwa,  Informacji  i  Bibliologii.  -  Warszawa  ;
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, cop. 2018. 
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opis wydawcy:

Autor  wskazuje,  że  rzetelne  dziennikarstwo  i  rzetelność
w  dziennikarstwie  stanowią  podstawowe  wartości  zawodu
określające  nie  tylko  tożsamość  dziennikarzy,  lecz  także
dające im moc i unikalną pozycję w społeczeństwie, dzięki
której  zdobywają  zaufanie  obywateli.  Eksploracja
tego  tematu  wymagała  od  Autora  pogłębionej
wiedzy  medioznawczej  (...),  a  także  ogromnej  wrażliwości
i  empatii,  połączonych  z  rzetelnością  badawczą,  jasnością
i  stanowczością  sądów. Wszystkim tym wyzwaniom Autor
sprostał, prezentując swoje rozważania w sposób oryginalny,
logiczny i precyzyjny.

                  z recenzji prof. dr. hab. Janusza W. Adamowskiego

Świadomość  grafotaktyczna  uczniów  szkoły  podstawowej
w kontekście nauki pisania / Joanna Elżbieta Zawadka. -
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019. 
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opis wydawcy:

Badanie  nad  świadomością  grafotaktyczną  w  Polsce  ma
ciągle jeszcze charakter pionierski. Dlatego Autorka włożyła
wiele  pracy,  aby  polskiemu  czytelnikowi  przybliżyć  stan
badań  światowych  nad  tą  problematyką.  Pierwsza  część
zatytułowana "Grafotaktyka w świetle literatury przedmiotu"
stanowi wprowadzenie teoretyczne do tematyki świadomości
grafotaktycznej i sposobów jej badania. Część II, badawcza,
stanowi  pierwsze  w  Polsce  opracowanie  poświęcone
świadomości grafotaktycznej uczniów szkoły podstawowej.
Analizy ilościowe i jakościowe przedstawiają stan i poziom,
a także dynamiczną zmienność świadomości grafotaktycznej
dzieci i jej wpływ na naukę pisania. 



Terapia  ręki  od  A do  Z  :  zrób  jak  ja  /  Jacek  Szmalec,
Dariusz Wyszyński. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2019. 
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Program  Terapia  ręki  od A do  Z ma na  celu  ograniczenie
problemów dzieci  z  pisaniem ręcznym oraz  przygotowanie
maluchów do nabycia tej umiejętności. Przeznaczony jest dla
rodziców  i  pedagogów,  wychowawców  pracujących
z  dziećmi  w  wieku  przedszkolnym,  u  których  występują
trudności  grafomotoryczne.  Może  również  posłużyć  jako
materiał treningowy przed rozpoczęciem nauki pisania. Zrób
jak  ja to  pierwsza  część  zestawu  Terapia ręki  od A do  Z.
Składa  się  z  krótkiego  wstępu  teoretycznego  z  opisem
budowy ręki,  analizatora  kinestetyczno-ruchowego,  analizy
prawidłowej  postawy  podczas  pisania  oraz  chwytu
pisarskiego,  autorskiego  arkusza  do  terapii  ręki  i  kart,  na
których przedstawiono 65 pozycji ćwiczeniowych.

Tymon rozumie innych : historyjki społeczne o tym, jak się
zachować  w  różnych  sytuacjach  życia  codziennego  /
Magdalena  Gut-Orłowska.  -   Gdańsk  :  Wydawnictwo
Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019. 
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opis wydawcy:

To kolejna część serii  historyjek społecznych służących do
pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  Tym
razem tytułowy bohater uczestniczy w sytuacjach, w których
próbuje  odczytać  myśli  i  emocje  innych  osób.  Historyjki
można  podzielić  na  dwie  kategorie:  kłamstwa  i  intencje.
W  pierwszej  z  nich  znajdują  się  opowiadania,  które
przedstawiają cztery rodzaje kłamstw: aby osiągnąć cel, aby
uniknąć konsekwencji, białe kłamstwa i aby postawić siebie
w  lepszym  świetle.  Tematem  drugiej  części  historyjek  są
zagadnienia związane z odczytywaniem intencji innych, takie
jak: nieporozumienie, żart, perswazja i ironia. 



Wielki  podręcznik  dla  nauczycieli  przedszkoli  i  szkół
podstawowych  :  teoria  i  scenariusze  zabaw  /  [Carlos
Gispert,  José  A.  Vidal,  Julia  Millán].  -  Kielce  :
Wydawnictwo Jedność, cop. [2020]. 
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opis wydawcy:

Prezentowana książka  jest  nie  tylko zbiorem teoretycznych
porad,  ale  przede  wszystkim  kopalnią  praktycznych
scenariuszy  zabaw  i  zajęć.  Zagadnienia  teoretyczne
porządkują  wiedzę  z  zakresu  teorii  zabawy,  psychologii
rozwojowej oraz samego procesu edukacyjnego. Podręcznik
jest  bogatym  i  wartościowym  merytorycznie  zbiorem
propozycji gier i zabaw, jakie można przeprowadzić z grupą
dzieci.  W  książce  uwzględniono  zabawy  różnego  typu:
ruchowe,  językowe,  matematyczne,  ćwiczące  umiejętność
logicznego  myślenia,  rozwijające  pamięć,  uczące
współdziałania itp.

Zajęcia twórcze w szkole / Grzegorz Noras. -  Warszawa :
rozpisani.pl, cop. 2020. 
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opis wydawcy:

Poszukiwanie  nowych  sposobów  nauczania  zawsze  było
wyzwaniem dla nauczycieli. Każdy podświadomie czuje, że
kilkugodzinne  siedzenie  w ławce i  pisanie  w zeszycie  nie
może  być  jedyną  formą  edukacji.  Mamy  do  wyboru  dwa
wyjścia:  systemową  zmianę  edukacji  albo  szukanie
i  wymyślanie  konkretnych  scenariuszy  lekcji,  które  są
odmianą  w  tradycyjnej  metodzie  „ławkowej”.  Zajęcia
twórcze w szkole to taka cegiełka do budowy fundamentów
(raczej  powinno być fundament do budowy nowoczesnego
nauczania).  Nie  chciałbym  być  zarozumiały,  ale  po
trzydziestu latach pracy z takimi scenariuszami, jakie są w tej
książce,  mogę ręczyć, że jest szansa na zmianę. Tu podaję
czternaście scenariuszy i  mam nadzieję,  że wydam jeszcze
dwie części.

                                                                                                                                     Grzegorz Noras - autor



Zarządzanie  zasobami  ludzkimi  /  Michael  Armstrong,
Stephen  Taylor.  -  Wydanie  6  zmienione.   -  Warszawa  :
Wolters Kluwer, 2016. 
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Podręcznik  Michaela  Armstronga  i  Stephena  Taylora  jest
kluczową pozycją z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
Autorzy  opisują  wszystkie  najważniejsze  obszary  tej
dziedziny,  takie  jak  rekrutacja,  zarządzanie  kapitałem
ludzkim,  wynagradzanie,  zaangażowanie  pracowników,
polityka  kadrowa,  bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  oraz
wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na wyniki organizacji.
Nowe  wydanie  tego  dzieła  uzupełniono  o  następujące
zagadnienia:  międzynarodowe  zarządzanie  zasobami
ludzkimi,  wynagradzanie  specjalnych  grup  pracowników,
wyniki  nowych  projektów  badawczych  ukazujących
funkcjonowanie ZZL w praktyce. 

Zdolności  a  porażka  szkolna  :  jaką  rolę  odgrywa
osobowość?  /  Mateusz  Referda.  -  Toruń  :  Wydawnictwo
Adam Marszałek, 2019. 
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Choć sposób myślenia autora nawiązuje do klasycznych ujęć
znanych  psychologom,  reprezentujących  psychologię
różnicową oraz edukacyjną,  to sam wybór tematu i sposób
jego ujęcia są autorskie, oryginalne, sensowne. Autor wybrał
temat istotny poznawczo i praktycznie, plasując go w mniej
znanym planie dotychczasowych studiów psychologicznych.
Odnosząc się do programu badań, akcentuję jego poprawność
oraz  rozmach  koncepcyjny  i  realizacyjny.  Autor
udokumentował  „co  i  jak działa”  między  umysłem ucznia
a  porażką  ponoszoną  w  szkole,  wykraczającą  poza
niepowodzenia w nauce. 

                                 z recenzji prof. dr hab. Marii Ledzińskiej



Wirusologia / redakcja naukowa Anna Goździcka-Józefiak.
- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 
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Książka przedstawia naturę wirusów i ich cykl replikacyjny.
Omawia  wirusy  atakujące  bakterie,  zwierzęta  oraz  rośliny,
patogeniczność  wirusów  oraz  sposoby  i  możliwości
zwalczania  zakażeń  wirusowych  jak  również  ochrony
organizmów  przed  zakażeniami.  Przedstawia  najnowsze
teorie  dotyczące  pochodzenia  i  ewolucji  wirusów.  Opisuje
możliwości wykorzystania praktycznego wirusów w biologii,
biotechnologii oraz medycynie (wirusoterapie),  jak również
omawia  inne  czynniki  zakaźne:  tj.  wiroidy,  wirusy
defektywne.  Podręcznik  jest  skierowany  do  studentów
biologii,  biotechnologii,  weterynarii  nauk  medycznych  na
uniwersytetach i uczelniach medycznych.

Opisy zostały zaczerpnięte z opisów wydawców.

Oznaczenia sygnatur:

w – książka dostępna w wypożyczalni

cz – książka dostępna w czytelni

Ź  ródło opisów i zdjęć okładek:  

https://bonito.pl/

przygotowała: Dominika Wiercigroch –

nauczyciel bibliotekarz PBW Filia w Żywcu


