
Aktywacja sensoryczna : holistyczna koncepcja 

wsparcia osób w podeszłym wieku i cierpiących na 

demencję / Lore Wehner, Ylva Schwinghammer ; 

przekład Mateusz Jaśkowiak. - Gdańsk : Harmonia 

Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017. 

 

Skoczów: w 16616 

 

 

Zasadniczą część książki stanowi obszerny poradnik 

praktyczny zawierający wypróbowane scenariusze 

sesji wspierająco-aktywujących. Mogą być one 

wykorzystane jako instrukcje lub jako inspiracje w 

czasie przygotowania własnych, autorskich zajęć 

grupowych lub indywidualnych. W części zamykającej 

publikację znajdują się arkusze służące do zbierania 

informacji oraz wzory kart informacyjnych. 

Opis wg okładki 

 

Zachowania prospołeczne i antyspołeczne : ćwiczenia 

rozwijające i kształtujące procesy poznawcze / 

Amanda Hopkins ; [opracowanie merytoryczne i 

graficzne: Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo 

Harmonia, 2018. 

 

Skoczów: w 16556 

 

W książce omówione zostały zagadnienia dotyczące 

ekologii, pomocy chorym i potrzebującym, tolerancji, 

zdrowego trybu życia, a także problemów typu 

terroryzm i wojna. Pokazano wpływ pozytywny lub 

negatywny przedstawionych działań na środowisko 

oraz życie ludzi i zwierząt. W książce zamieszczono 56 

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. 

Opis wg okładki 

 

 



Zaburzenia płynności mowy / redakcja naukowa: 

Katarzyna Węsierska przy współpracy Katarzyny Gaweł. 

- Gdańsk : Harmonia Universitas, 2018.  

 

Skoczów: w 16 566 

 

Książka jest prawdziwie interdyscyplinarna w swym 

charakterze, gdyż łączy elementy takich dziedzin, jak 

nauka o komunikacji i jej zaburzeniach, psychologia, 

psychoterapia, neuronauka oraz nauki społeczne.                    

W wielu tekstach można znaleźć nawiązanie do 

praktyki. W takim ujęciu wyniki badań są jednym z 

ważniejszych kryteriów programowania postepowania 

logopedycznego. 

 

 

Opis wg okładki 

 

 

Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący 

nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i 

pisania / Joanna Skibska. - Kraków : Oficyna 

Wydawnicza "Impuls", 2012. 

 

Skoczów: w 16 548 

 

Książka nie stanowi poszukiwań uniwersalnej metody 

ułatwiającej naukę czytania i pisania wszystkim 

dzieciom, ma jedynie pokazać sposób ułatwiający 

skuteczne zapamiętywanie kształtów liter podobnych. 

Mnemotechniki uwzględniają odrębność, 

niepowtarzalność każdego dziecka oraz umożliwiają 

mu pokonywanie we własnym tempie trudności                     

w czytaniu i pisaniu, które wynikają z mylenia liter. 

 

Opis wg okładki 

 

 



Wprowadzenie do muzykoterapii / Ludwika 

Konieczna-Nowak. - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna 

Wydawnicza "Impuls", 2017. 

 

 

Skoczów: w 16 562 

 

Praca ma charakter zwartego wprowadzenia do 

muzykoterapii. Zwartego, ale nie powierzchownego. 

W pierwszej części opisano definicje, modele i techniki 

muzykoterapii. W części drugiej omówiono 

organizację procesu muzykoterapeutycznego.                

W części trzeciej znajdziemy przykłady praktycznego 

zastosowania muzykoterapii w różnych grupach 

odbiorów: dzieci, młodzieży, osób dorosłych                                    

i starszych. 

 

Opis wg okładki 

 

Witajcie w krainie zabawy : scenariusze 

pomysłowych spotkań z dziećmi i rodzicami / 

Mariola Malkiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo 

Harmonia, 2012. 

 

 

Skoczów: w 16 559 

 

 

Nauczyciele, animatorzy, wodzireje i rodzice znajda 

w tej książce: 30 scenariuszy spotkań, wiele 

pomysłów na konkursy, quizy, zabawy, przejrzyste 

opisy zabaw, wykazy potrzebnych materiałów, 

szczegółowe wytyczne dotyczące wystroju Sali, 

ubioru uczestników, ich liczy i czasu trwania 

spotkań, 32 zabawy do wykorzystania w czasie 

urodzin. 

 

Opis wg okładki 

 


