Polecamy najnowsze książki:

Dziedziny kształcenia w klasach I-III / red. nauk.
Marzenna Magda-Adamowicz, Lidia Kataryńczuk-Mania. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013
Bielsko cz 69575
Żywiec w 58721
Publikacja jest dziełem grupy nauczycieli akademickich,
uznanych pedagogów wczesnoszkolnych, którzy od lat
zajmują się zarówno teorią, jak i praktyką nauczania w
klasach I-III. Monografia przedstawia specyfikę różnych
dziedzin kształcenia na pierwszym etapie nauczania,
zgodnie z Podstawą programową. Są to: edukacja
polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna,
plastyczna,
społeczna,
przyrodnicza,
matematyczna,
komputerowa, techniczna oraz wychowanie techniczne.
Osobny rozdział poświęcono trudnościom w uczeniu się. Zbiorowy charakter pracy
pozwolił na prezentację poglądów przedstawicieli różnych polskich środowisk
naukowych. Publikacja jest adresowana do trzech grup odbiorców: studentów
pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczycieli akademickich oraz do nauczycieli praktyków
klas I-III.

Harry Potter : fenomen społeczny, zjawisko literackie,
ikona popkultury / pod red. Weroniki Kosteckiej i Macieja
Skowery. -Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, 2014
Bielsko w 69507
Skoczów w 13844
Żywiec w 58676
Prezentowana publikacja powstała z inicjatywy Koła
Naukowego Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i
Fantastyki
działającego
na
Wydziale
Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego. Książka zawiera badania,
jakie młodzi autorzy prowadzili w 2012 r.
z okazji
podwójnej rocznicy - piętnastolecia od ukazania się
w Wielkiej Brytanii pierwszego tomu przygód młodego
czarodzieja oraz pięciolecia od ukazania się ostatniej części septologii. Dystans czasu,
jaki upłynął od tych wydarzeń, pozwala na całościowe ujęcie tematu. Wśród autorów
publikujących studia znajdują się zarówno miłośnicy serii o Harrym Potterze, jak i
badacze nastawieni do serii negatywnie. Wspólnym mianownikiem wszystkich prac
zawartych w monografii jest podejście do książek Rowling jako do złożonego
kulturowego zjawiska, mającego wielki wpływ na całą generację czytelników. W
zbiorze poruszono m. in. takie tematy, jak fenomen funkcjonowania i popularności

Harrego Pottera w dyskursie naukowym, wpływ lektury na zachowania i
kształtowanie wzorców osobowych u dzieci młodzieży, zjawisko tworzenia portalu
internetowego będącego dopełnieniem powieściowej serii.

Jak tłumaczyć dzieciom matematykę : poradnik nie
tylko dla rodziców / Danuta Zaremba. - Gliwice :
Wydawnictwo Helion, 2014
Bielsko w 69510
Żywiec w 58722
Książka Danuta Zaremby jest próbą przedstawienia
matematyki w inny, nieszablonowy sposób, do jakiego
przywykliśmy w toku własnego nauczania. Zwykle proces
nauczania królowej nauk jawi się nam jako zmuszanie
uczniów do zapamiętywania sztucznych definicji, twierdzeń,
reguł i wzorów, rozwiązywanie trudnych zadań według
podanych schematów. Autorka książki przekonuje, że
matematykę można dzieciom przybliżyć. Należy tylko
nawiązać do własnych doświadczeń dziecka, pozwolić mu
posługiwać się potocznym językiem, a przede wszystkim odwoływać się do zdrowego
rozsądku. Poradnik przeznaczony jest dla rodziców dzieci, które uczęszczają do szkół
podstawowych i gimnazjów. Poleca się go również nauczycielom, którzy szukają
nowych
inspiracji
i nieszablonowych
pomysłów
na
prowadzenie
zajęć
matematycznych.

Nadzieja w życiu ludzi / Małgorzata Kościelska ; [publ.
napisana we współaut. Karoliny Głogowskiej et al.]. Warszawa : Difin, 2013
Bielsko cz 69662
Żywiec w 58682
Omawiana książka poświęcona jest roli ludzkiej nadziei
w sytuacjach trudnych, zagrażających życiu, zdrowiu,
wolności, miłości i innym wartościom. Monografia jest
owocem współpracy Małgorzaty Kościelskiej, która jest
psychologiem klinicznym i psychoterapeutą, z grupą
studentów i doktorantów psychologii. Trzy pierwsze
rozdziały mają charakter teoretyczny i przedstawiają
psychologiczne pojęcie nadziei, jej osadzenie w strukturze
funkcjonowania człowieka i jego relacji ze światem oraz
próbę określenia znaczenia nadziei dla zdrowia, rozwoju i aktywności człowieka.
Kolejne rozdziały przedstawiają badania o charakterze jakościowym – studia
przypadków i historie ludzkie z interpretacją psychologiczną. Koncentrują się one
wokół takich tematów, jak rola nadziei w życiu rodziców dzieci chorych, w sieroctwie

społecznym, opuszczeniu przez bliską osobę, w chorobie psychicznej, alkoholizmie,
uzależnieniu od narkotyków, utracie sprawności, przeniesieniu się do domu opieki
społecznej. Wyniki badań jednoznacznie wskazują na ogromne znaczenie nadziei i jej
prorozwojową rolę w życiu ludzi.

Nowe gry i zabawy pobudzające wszystkie zmysły /
Andrea Erkert ; [przekł. Edyta Brudnik]. - Kielce :
Wydawnictwo Jedność, cop. 2013.
Bielsko w 68860
Książka zawiera propozycje wielu praktycznych gier i
zabaw ułatwiających poznawanie świata na pomocą
wszystkich zmysłów. Pokazuje, jak można wspierać u dzieci
w przedziale wiekowym 3-10 lat rozwój wszystkich
narządów zmysłów. Edukacja polisensoryczna przyśpiesza
przyswajanie nowej wiedzy oraz zdobywanie i utrwalanie
umiejętności. Autorka zaprasza dzieci do ciekawych zabaw,
w których mogą wyrażać zdziwienie, do podsłuchiwania
odgłosów,
wąchania,
próbowania
różnych
smaków,
dotykania przedmiotów, poznawania własnego ciała oraz
odczuwania. Dla większej przejrzystości zaproponowane zabawy podzielono w książce
na rozdziały, z których każdy poświęcony jest konkretnemu zmysłowi: słuchu, wzroku,
dotyku, węchu i smaku, percepcji kinestetycznej oraz równowagi. W dobie królowania
telewizora i komputera w życiu naszych dzieci propozycje przedstawione w książce
ukazują nowe możliwości rozwijania zaniedbywanych dziś sfer percepcji dotykowej i
ruchowej, a także zmysłu równowagi oraz sprawności fizycznej.
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