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Bez kłótni ani rusz czyli Kto lubi konfliktoluby / Jovanka 
Tomaszewska, Wojciech Kołyszko ; ilustrował Wojciech Kołyszko. 
- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, copyright 
2018. 
Bielsko-Biała   w  120 357 
 
Konflikty są nieodłączną częścią życia. Pozwalają nam lepiej 
rozumieć siebie i innych, poznać własne i cudze potrzeby oraz 
rożne sposoby widzenia świata. Czasem jednak konflikt 
przeradza się w ciągłe, zatruwające życie kłótnie. Nasza książka 
pomaga rozwiązywać konflikty. Dzieciom – w formie bajki 
i ćwiczeń. Dorosłym – poprzez wiedzę przekazywaną wprost. 
„Łączybajki dla Małych i Dużych” to książki w równej mierze dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. Są pomyślane tak, by zachęcić do 
rozmowy i do wspólnego rozwiązywania trudnych sytuacji. 
Wszystko, co trzeba wiedzieć na dany temat, znajduje się na 
Stronach dla Małych i Stronach dla Dużych. Te strony stanowią 
pomocne narzędzie dla osób pracujących z dziećmi. 

Opis z okładki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / 
koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam 
Szwedzik ; redakcja naukowa: Sylwester Bębas, Mariusz Z. 
Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper. - 
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017. 
Bielsko-Biała  w 119 339 

 

Sam problem cyberprzestrzeni, obecności w niej pokolenia 
najmłodszych nie jest zagadnieniem, które można po prostu 
rozstrzygnąć, rozwiązać, zniwelować. Takie ewentualne próby 
byłyby przejawem naiwności i braku kontaktu z rzeczywistością. 
Lektura książki daje nieodparte wrażenie, że istnieje 
rzeczywistość, która może nas poprowadzić do najwspanialszych 
możliwości rozwojowych. Jednak, pozostawiona bez jakichkolwiek 
pedagogiczno-humanistycznych oględzin i aksjonormatywnego 
ujarzmienia najprawdopodobniej obróciłaby się przeciwko nam. 
Cieszy fakt, że czytelnik otrzymuje tak zaawansowane 
merytorycznie narzędzie dla takich właśnie możliwych – i całkiem 
prawdopodobnych w pozytywne skutki – namysłów i działań. 

 
Opis z okładki Z recenzji dr hab. prof. AJP Pawła Prüfera 

 
 



 
 
 
 

 
Dyskalkulia / Karin Landerl, Liane Kaufmann ; przekł. Mateusz 
Jaśkowiak. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. 
Bielsko-Biała  w 73 891, cz 120 484  

 
Niniejsza książka jest w całości poświęcona zagadnieniu 
dyskalkulii, czyli specyficznego zaburzenia rozwoju zdolności 
matematycznych. Autorzy opisują przyczyny i objawy 
dyskalkulii, prezentują przegląd badań dotyczących nabywania 
zdolności matematycznych, charakteryzują metody 
diagnostyczne, przybliżają sposoby wsparcia i interwencji. 
Rozprawiają się także z mitem dzieci z dyskalkulią jako uczniów 
leniwych i niechętnie uczących się matematyki. To lektura 
obowiązkowa w biblioteczce każdego nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej, pedagoga i psychologa szkolnego oraz 
nauczyciela matematyki, a także rodziców podejrzewających 
u swoich dzieci specyficzne zaburzenie rozwoju zdolności 
matematycznych 

 
Opis z okładki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dysleksja : podręcznik praktyka / Gavin Reid ; [przekład: 
Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska]. - Gdańsk : Harmonia 
Universalis, 2018. 
Bielsko-Biała cz 119 933 

 

Znany na całym świecie specjalista Gavin Reid w swojej książce 
skupia się na dzieciach, młodzieży oraz osobach dorosłych 
dotkniętych dysleksją. Wyjaśnia istotę tego zaburzenia 
i wielostronnie je charakteryzuje, uwzględniając między innymi 
czynniki biologiczne, kulturowe i językoznawcze. Ukazuje przy 
tym różne aspekty systemu szkolnictwa (dotyczące zarządzania 
szkołą, programu nauczania, polityki rządów, stylów i strategii 
uczenia się), które mają wpływ na życie i edukację uczniów 
zmagających się z trudnościami w czytaniu. Autor przekonuje, że 
radzenie sobie z dysleksją zależy przede wszystkim od 
wypracowania skutecznego sposobu uczenia się i odpowiedniego 
sposobu nauczania. 
 

Opis: Grupa Wydawnicza Harmonia 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Dzieci przedwcześnie urodzone : możliwości wsparcia 
i pomocy / pod redakcją Małgorzaty Wójtowicz-Szefler. - 
Warszawa : Difin, 2018. 
Bielsko-Biała  cz 120 289 
 
Książka stanowi przewodnik we wspomaganiu rozwoju dziecka 
urodzonego przedwcześnie - od momentu przyjścia na świat do 
rozpoczęcia nauki w szkole. Poruszane w niej tematy dotyczą 
zagadnień, o których mówi się zbyt rzadko po opuszczeniu przez 
wcześniaka szpitala. Bardzo ważnym elementem profilaktyki 
zaburzeń rozwojowych czy chorób psychicznych powinno być 
uświadomienie społeczeństwa i wszystkich osób zajmujących się 
wcześniakiem po wyjściu ze szpitala, że nadal są to dzieci 
znajdujące się w grupie ryzyka zaburzeń w rozwoju i z tego 
względu powinny mieć możliwość dostępu do odpowiednich 
programów wczesnego wspomagania rozwoju. Książka może być 
przydatna dla opiekunów małego dziecka, rodziców, osób 
pracujących w ośrodkach pomocy rodzinie, poradniach 
specjalistycznych, żłobkach, przedszkolach czy szkołach. 

Opis: Wydawnictwo Difin 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Integracja sensoryczna w autyzmie / Bożenna Odowska-
Szlachcic. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza 
Harmonia, 2018. 
Bielsko-Biała  cz 120 360 

 

Książka Integracja sensoryczna w autyzmie ma charakter 
popularnego poradnika skierowanego do terapeutów SI, 
oligofrenopedagogów, psychologów, neurologopedów, 
logopedów i innych specjalistów pracujących z dziećmi 
z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz do rodziców takich 
dzieci. Zawiera propozycje konkretnych, opartych na teorii 
integracji sensorycznej technik, ćwiczeń i strategii 
terapeutycznych, a także sposobów modyfikacji środowiska oraz 
sugestii dla opiekunów pod kątem domowego programu terapii. 
W aneksach umieszczono spis akcesoriów przydatnych podczas 
terapii – zabawek, pomocy i przedmiotów codziennego użytku. 
Czytelnik znajdzie tu także wykaz ogólnie dostępnych 
kwestionariuszy i skali do wczesnego wykrywania autyzmu. 
 

Opis z okładki 

 
 
 



 
 
 
 
 

Pedagogika zrównoważonego rozwoju z przyrodą w tle / 
Ligia Tuszyńska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; 
[Warszawa] : współpraca wydawnicza Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2018. 
Bielsko-Biała   cz 120 411 

 

Człowiek jako istota myśląca, będąc sam częścią przyrody, ma 
obowiązek nie tyle panować nad przyrodą , ile ją chronić z myślą 
o przyszłości, o następnych pokoleniach. Zrównoważony rozwój 
dotyczy społeczeństwa, środowiska i gospodarki. O edukacja dla 
zrównoważonego rozwoju możemy mówić wtedy, gdy odnosi się 
ona do przynajmniej dwóch z wyżej wymienionych obszarów. 
Publikację przygotowano  z myślą o studentach, o nauczycielach 
akademickich zajmujących się ich kształceniem, a także 
o nauczycielach szkolnych i pedagogach pracujących w innych 
placówkach oświatowych. Celem książki jest wskazanie na taki 
rodzaj kształcenia pedagogicznego, jaki pozwoli jasno zrozumieć 
i przybliżyć pojęcie zrównoważonego rozwoju oraz potrzebę 
edukacji społecznej niezbędnej dla ochrony środowiska 
przyrodniczego i zdrowia człowieka. 

Ze Wstępu 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Przemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne 
/ Marian Cabaj. - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2017. 
Bielsko-Biała  cz 120 475 

 

W opinii społecznej i licznych publikacjach funkcjonuje głęboko 
zakorzeniony stereotyp, że zjawisko przemocy ma charakter 
jednostronny: sprawcą przemocy jest mężczyzna, natomiast 
kobieta jawi się jako jej ofiara. Ten stereotyp jest tak głęboko 
osadzony w świadomości społecznej, że nie dostrzega się 
procesów i zdarzeń społecznych, które coraz dobitniej temu 
przeczą. […] Kobiety przejmują męskie wzorce zachowania, 
w tym również te, które polegają na agresywności i stosowaniu 
przemocy. W polecanej monografii autor przytacza argumenty 
na poparcie tezy, że współcześnie obie płcie sytuują się zarówno 
po stronie sprawców, jak i ofiar przemocy. Liczy, że właściwe 
zrozumienie charakteru przemocy w relacjach damsko-męskich 
będzie korzystne dla obu stron, w tym zdecydowanie dla kobiet, 
którym pomoże spojrzeć na przemoc także z innej perspektywy. 
 

Opis: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 

  

 

 



 

 

 

 

 

Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym : objawy, 
przyczyny, możliwości przeciwdziałania / Małgorzata Cywińska. - 
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, 2017. 
Bielsko-Biała  w 119 722 

 
 
Stres wpisany jest nie tylko w życie ludzi dorosłych, ale także 
często przepełnia dzieciństwo, które powinno kojarzyć się 
z radosnymi przeżyciami i doznaniami, z okresem bezpiecznym, 
beztroskim, wypełnionym miłością, opieką najbliższych, 
zabawami z rodzicami i rówieśnikami. […] W monografii Autorka 
podejmuje próbę dokonania charakterystyki stresu dziecięcego; 
ukazania, na ile dziecięcy „świat” ma wymiar stresowy, jak on 
przedstawia się w relacjach dzieci kończących edukację 
wczesnoszkolną oraz w perspektywie matek badanych uczniów 
i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.  
 

Opis: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
W górę, w prawo i na wprost : ćwiczenia rozwijające 
orientację w przestrzeni oraz słownik dziecka / Małgorzata 
Barańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa 
Wydawnicza Harmonia, 2018. 
Bielsko-Biała  w 120 463 

 

Celem niniejszej książeczki jest pomoc w doskonaleniu u dziecka 
orientacji w przestrzeni, ale w ścisłym powiązaniu z rozwijaniem 
sprawności językowej. Książeczka składa się z trzech rozdziałów. 
Pierwszy z nich dotyczy przede wszystkim położenia 
w przestrzeni, drugi – głównie ruchu w przestrzeni, a trzeci stron 
lewa – prawa oraz kierunków w lewo, w prawo, na lewo od, na 
prawo od, czyli tego, co dość często sprawia dzieciom kłopot. 
Pierwszy rozdział zawiera dwadzieścia pięć scenariuszy, drugi 
piętnaście, a trzeci dziesięć. Osią każdego scenariusza jest 
wierszyk. Z książeczki skorzystają nauczyciele przedszkolaków, 
uczniów klasy pierwszej oraz dzieci, które z jakiegokolwiek 
powodu potrzebują szczególnego wsparcia w rozwoju. 
 

Opis: Grupa Wydawnicza Harmonia 
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