
NOWOŚCI (styczeń 2016) 
 
 
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/  
 
 
 

Głos ucznia : instrument dobrych zmian w edukacji / Russell J. Quaglia, 
Michael J. Corso ; [tłumaczenie Anna Sorówka-Łach]. - Warszawa : ABC  
a Wolters Kluwer Business, 2015. 
 
 
Książka podkreśla znaczenie opinii uczniów w procesie nauczania oraz 
dostarcza praktycznych rad, jak sprawić, aby odgrywały one w nim kluczową 
rolę. Przekonuje, że aspiracje uczniów mogą pomóc w wyznaczeniu nowych, 
wartościowych celów w szkolnictwie i w efekcie nowego kierunku  

w edukacji. Pokazuje także, iż uczniowie, którzy mają świadomość, że są słuchani rozwijają 
poczucie własnej wartości, angażują się w istotny sposób i dostrzegają znaczenie swojej 
nauki w szkole. 
 
źródło opisu: https://www.profinfo.pl/ 
źródło okładki: https://www.profinfo.pl/ 
 

 
Dyrektor szkoły liderem : inspiracje i perspektywy / Joanna Madalińska-
Michalak. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. 
 
 
W książce Dyrektor szkoły liderem - inspiracje i perspektywy  
w przystępny sposób omówiono istotę przywództwa edukacyjnego jako 
swoistego rodzaju wyzwania. Autorka proponuje nowy sposób myślenia  
o szkole i dyrektorze szkoły, ujawnia tajniki stawania się liderem oraz 
sposoby jego skutecznego działania. 

 
źródło opisu: https://www.profinfo.pl/ 
źródło okładki: https://www.profinfo.pl/ 
 

 
Budząca się szkoła / Margret Rasfeld, Stephan Breidenbach ; przeł. 
Emilia Skowrońska. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015. 
 
 
Dlaczego dzieci po przekroczeniu szkolnego progu z czasem tracą ochotę 
do nauki i przestają zauważać ogromne bogactwo 
otaczającego je świata? Dlaczego rozpoczęcie edukacji dla wielu z nich 
oznacza utratę spontaniczności i otwartości na współpracę? Co dzieje się 
z ich naturalną ciekawością  wobec wszystkiego, co nowe? Co sprawia, 
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że szkoła staje się dla nich symbolem przymusu, wypełniania narzucanych obowiązków, 
konieczności zaliczania życiowych etapów, których znaczenia z reguły nie rozumieją  
i z którymi się nie identyfikują? 
 
źródło opisu: https://www.dobraliteratura.pl  
źródło okładki: https://www.dobraliteratura.pl  
 

 
Jak występować i zabłysnąć / Maciej Orłoś. - Warszawa : Wydawnictwo 
RM, cop. 2015. 
 
 
Występowanie przed publicznością można porównać do prowadzenia 
samochodu: w obu przypadkach możliwe jest dojście do wprawy, ale 
początki są trudne. Podobne problemy ma osoba, która występuje 
publicznie. Kiedy robi to pierwszy raz, jest potwornie zestresowana, 
zazwyczaj ponura, nie wie, co robić z rękami, w którą stronę patrzeć, jak 

stanąć, mówić do mikrofonu, konstruować zdania, jakiego języka użyć, jak długo mówić itd.  
A kiedy nabierze wprawy, opanuje wszystkie techniczne elementy wystąpienia tak, że będzie 
wykonywać je odruchowo. 
 
źródło opisu: https://www.matras.pl  
źródło okładki: https://www.matras.pl  
 
 

Rysunek w arteterapiach, twórczości i sztuce / Wiesław Karolak. - 
Warszawa : Difin, 2015. 
 
 
Książka jest praktycznym przewodnikiem po metodzie pracy w obszarze 
treningu twórczego i kreatywności, a przede wszystkim w obszarze 
arteterapii. Dzieli się na dwie części. Część pierwsza to wprowadzenie  
i rozważania dotyczące różnego rozumienia tak rysunku, jak i możliwości 
rysowania, a co za tym idzie – uczenia, edukacji w zakresie rysunku, 

rysowania. Druga część książki to zestaw scenariuszy. Scenariusze zostały zaprezentowane 
według bardzo prostego schematu: tytuł, czasem motto, pierwszy etap – ćwiczenie (często 
zawiera wizualizację, relaksację bądź ćwiczenia pobudzające), następnie polecenia do 
wykonania, sposób prezentacji, sprawy techniczne: uczestnicy, miejsce, materiały, czas 
działania… Każde ćwiczenie zawiera prezentację kilku wykonanych prac z imieniem autora, 
tytułem pracy, ideą/przesłaniem i refleksją. Z książki mogą korzystać metodycy, nauczyciele, 
trenerzy, terapeuci, studenci uczelni pedagogicznych i pedagogiczno-artystycznych. 
 
źródło opisu: http://www.ksiegarnia.difin.pl/ 
źródło okładki: http://www.ksiegarnia.difin.pl/ 
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NOWOŚCI (luty 2016) 
 
 
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/  
 
 
 
 

Aktywni razem : pomocnik pozytywnego rodzicielstwa / Ewa 
Świerżewska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2015. 
 
 
Ewa Świerżewska od lat jest wzorem dla wszystkich aktywnych 
rodziców. Ze swoimi córkami na rowerach przejechała wzdłuż  
i wszerz pół Europy, a na co dzień spędza z nimi czas w ciekawy  
i urozmaicony sposób, podejmując małe aktywności dostępne dla 
każdego! 

I właśnie o takich prostych, wspólnych rodzinnych aktywnościach - kulturalnych, sportowych, 
rozrywkowych i kulinarnych jest ten unikatowy pomocnik. Zobacz, ile wspaniałych rzeczy 
można robić razem z dziećmi. Wystarczy chcieć i wyjść z domu! 
 
 
źródło opisu: http://e.wydawnictwowam.pl  
źródło okładki: http://e.wydawnictwowam.pl  
 
 
 

Czytanie ze zrozumieniem / Marta Kurdziel. - Kraków : Wydawnictwo 
Greg, cop. 2015. 
 
 
 
Książka "Czytanie ze zrozumieniem" powstała z myślą o uczniach 
pierwszych trzech klas szkoły podstawowej, którzy potrafią już czytać, 
ale mają problemy ze zrozumieniem i zapamiętaniem treści tego, co 
przeczytali. Wbrew pozorom przejście od „technicznego” procesu 
czytania do skupienia się na sensie czytanego tekstu dla wielu dzieci 
jest bardzo trudne. Dlatego też przygotowaliśmy specjalnie dobrany 

zestaw ćwiczeń, które pokazują, w jaki sposób analizować czytanki i na co zwracać uwagę. 
 
 
źródło opisu: http://www.empik.com/ 
źródło okładki: http://www.empik.com/ 
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Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : 
zmiękczenia / Elżbieta Suwalska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 
2015. 
 
Publikacja zawiera zestaw wierszy oraz ćwiczeń do wykorzystania 
podczas terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV–VI. 
Przedstawiony materiał ortograficzny nie tylko pomaga doskonalić 
praktyczne umiejętności i znajomość zasad pisowni zmiękczeń, ale także 
usprawnia procesy analizy i syntezy wzrokowej. W publikacji znajdują się 
różnorodne ćwiczenia, takie jak: logogryfy, krzyżówki, przeskakiwanki, 

szyfrowanki, które wzbogacają słownictwo i stymulują rozwój intelektualny. Zaproponowane 
przez Autorkę wierszyki mogą być również wykorzystywane podczas zajęć polonistycznych  
i artystycznych (teatr, drama, plastyka). 
 
 
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl/ 
źródło okładki: http://harmonia.edu.pl/ 
 
 

Dziesięć rozmów, które musisz przeprowadzić ze swoim synem / Tim 
Hawkes. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2015. 
 
Każdy rodzic nastoletniego chłopca wie, że musi porozmawiać ze swoim 
synem o różnych ważnych sprawach. Ale często odkłada tę rozmowę na 
później - albo w ogóle jej nie podejmuje - bo po prostu nie wie, jak 
zacząć. Tim Hawkes, znany na całym świecie ekspert w dziedzinie 
wychowania i kształcenia nastolatków, w praktyczny, przystępny i mądry 
sposób radzi, jak to zrobić. 
 

źródło opisu: http://www.rebis.com.pl/ 
źródło okładki: http://www.rebis.com.pl/ 
 
 

Historia książki : od glinianych tabliczek po e-booki / Roderick Cave 
i Sara Ayad ; [tł. Ewa Romkowska]. - Warszawa : Wydawnictwo 
Arkady, 2015. 
 
W tomie tym autorzy prezentują 100 książek pochodzących  
z całego świata i poświęconych najróżniejszym tematom, które 
dobrano tak, by pokazać najważniejsze etapy rozwoju produkcji 
książki albo przypomnieć pozycje, które miały największe znaczenie 
w jej historii. Wspaniale ilustrowany tom jest rozkoszą dla oczu  

i zarazem fascynującym świadectwem liczącego wiele tysięcy lat dążenia ludzkości do 
przekazywania idei i wiedzy. 
 
źródło opisu: http://www.arkady.com.pl 
źródło okładki: http://www.arkady.com.pl 
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NOWOŚCI (kwiecień 2016) 
 
 
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/  
 
 
 
 

Arteterapia w nauce i praktyce : teoria, rozwój, możliwości / pod red. 
nauk. Anny Glińskiej-Lachowicz ; Uniwersytet Opolski. - Opole : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. 
 
Praca skierowana jest przede wszystkim do arteterapeutów i osób 
rozwijających swoje kompetencje zawodowe w tym kierunku. Będzie 
także ciekawą lekturą dla pedagogów, psychologów, terapeutów, jak 
również nauczycieli, wychowawców, personelu placówek 
resocjalizacyjnych i personelu medycznego prowadzącego w ramach 

swojej pracy zajęcia o charakterze arteterapeutycznym z pacjentami szpitali czy sanatoriów. 
Może być również rekomendowana jako lektura uzupełniająca dla studentów 
przygotowujących się do wyżej wymienionych zawodów, a zwłaszcza dla osób 
przygotowujących się do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotów bazujących na arteterapii. 
 
 
źródło opisu: http://wydawnictwo.uni.opole.pl 
źródło okładki: http://wydawnictwo.uni.opole.pl 
 
 
 
 

Filmoterapia : scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych / 
Ewa Warmuz-Warmuzińska. - Warszawa : Difin, 2015.  
 
Książka jest podsumowaniem doświadczeń autorki związanych  
z rozwojem dziedziny filmoterapii, zawiera przegląd programów 
edukacyjnych działających w Polsce, scenariusze zajęć filmowych 
tworzonych przez autorkę dla programów edukacyjnych Akademia 
Planete + DOC i dla Młodzieżowej Akademii Filmowej w Gliwicach. 
Druga część książki przedstawia propozycje najnowszych filmów  

z podziałem na kategorie oraz szczegółowe plany zajęć z wykorzystaniem danych tytułów 
filmowych dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 
 
źródło opisu: http://www.ksiegarnia.difin.pl 
źródło okładki: http://www.ksiegarnia.difin.pl 
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Nauczycielka przedszkola : pomiędzy pasją a zagubieniem / Karolina 
Turek. - Kraków : CEBP 24.12, 2015. 
 
Autorka namalowała magicznie cudowny, choć nie zawsze beztroski, 
obraz przedszkolnej rzeczywistości. Wzajemne relacje nauczyciel-dziecko 
i nauczyciel-rodzic opisuje w codziennych sytuacjach, z którymi może się 
zetknąć każdy z nas. Dzięki tej książce przekonasz się lub upewnisz, że 
osoba opiekująca się dziećmi w przedszkolu nie jest `przedszkolanką`, 
lecz Nauczycielką Przedszkola - osobą starannie wykształconą,  

o ogromnej empatii, pełną talentów, energii i kreatywności. Dowiesz się, jak to się dzieje, że 
między nią a dziećmi zawiązuje się nić przyjaźni i tworzy się głęboka więź emocjonalna. 
 
 
źródło opisu: http://www.gandalf.com.pl 
źródło okładki: http://www.gandalf.com.pl 
 
 

 
Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych : wirtualne grupy 
samopomocowe / Marta Kondracka-Szala. - Warszawa : Difin, 2015. 
 
Publikacja daje szerokie spojrzenie na obecną w społeczeństwie polskim 
stygmatyzację osób chcących popełnić samobójstwo, osób 
homoseksualnych, dotkniętych niepełnosprawnością, schizofrenią, 
przemocą w rodzinie czy alkoholizmem oraz ich bliskich. Wskazuje duże 
znaczenie wirtualnych grup samopomocowych jako źródła wsparcia, 
poddając analizie jego rodzaje i przejawy odzwierciedlone w badanych 

relacjach.  
 
 
źródło opisu: http://www.ksiegarnia.difin.pl 
źródło okładki:  http://www.ksiegarnia.difin.pl 
 
 
 

Viki, dlaczego to zrobiłaś...? [Film] : depresja & próba samobójcza. - 
Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2014]. 
 
W filmie przedstawiamy prawdziwą historię Wiktorii, która od wielu lat 
borykała się z depresją. Niestety nie wiedziała gdzie szukać pomocy…….. 
Mówi o przyczynach depresji: o ojcu alkoholiku i o przemocy jaką 
doświadczała w domu. Mówi też o konsekwencjach depresji………… która 
popchnęła ją do próby samobójczej.  
 

 
źródło opisu: http://projekt-kom.pl 
źródło okładki: http://projekt-kom.pl 
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NOWOŚCI (maj 2016) 
 
 
 
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/  
 
 

Bez kontroli : czy wychowując dziecko musimy używać kar i dyscypliny? / 
Shefali Tsabary ; przekł. Anna Micał, Małgorzata Micał-Kusibab. - 
Rzeszów : Wydawnictwo Biały Wiatr : Digital Fox Bartosz Kusibab, 2015. 
 
Każdy rodzic chce posiadać złoty klucz do wychowania grzecznego, 
utalentowanego, odnoszącego sukcesy i szczęśliwego dziecka.  
W zbiorowej świadomości istnieje przekonanie, że to właśnie dyscyplina 
jest podstawą, która pozwala osiągnąć te cele. Książka Bez Kontroli  
proponuje nie publikowane nigdy dotąd spojrzenie na to dlaczego to 
założenie jest błędne. Śmiało podważa paradygmaty kulturowe, które 

stały się archaiczne i nieproduktywne po to, aby zachęcić rodziców do tworzenia nowych, 
pozytywnych doświadczeń. Dr Shefali Tsabary ujawnia w jaki sposób dyscyplina i karanie 
dzieci są główną przyczyną występowania różnorakich zaburzeń przenoszonych z rodziców 
na dzieci na przestrzeni pokoleń. 
 
 
źródło opisu: http://www.bialywiatr.com 
źródło okładki: http://www.bialywiatr.com 
 
 
 
 

Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / Franciszek Bereźnicki. 
- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. 
 
Zadaniem niniejszego podręcznika jest prezentacja podstaw wiedzy 
teoretycznej i praktycznej, która winna być uzupełniona i rozszerzona 
przy wykorzystaniu dorobku naukowego współczesnych dydaktyków.  
W książce Autor zwraca uwagę na zagadnienia bezpośrednio przydatne 
w organizowaniu i kierowaniu procesem uczenia się, a szczególnie na 
potrzebę wzbogacania i stosowania aktywizujących metod i środków 
dydaktycznych, na unowocześnianie lekcji, optymalizowanie sprawdzania 

i oceniania uczniów. Ważnym zagadnieniem jest także samodzielne uczenie się uczniów, 
dlatego wyeksponowałem problematykę metod uczenia się, które są podstawą ich 
aktywności poznawczej i samokształceniowej. 
 
 
źródło opisu: http://impulsoficyna.com.pl 
źródło okładki: http://impulsoficyna.com.pl 
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Edukacja bazalna : nauczanie i terapia dzieci z głęboką 
niepełnosprawnością / red. Andreas D. Fröhlich ; przekł. Renata 
Namińska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. 
 
Andreas D. Fröhlich i współautorzy nie tylko szczegółowo 
charakteryzują zasady stymulacji bazalnej, ale przede wszystkim 
dokładnie pokazują, jak prowadzić ją na co dzień. Tłumaczą, jak 
planować zajęcia, jak wyznaczać i osiągać realne cele oraz jak 
wychowywać i przekazywać wartości. Dzielą się również wieloma 

propozycjami zajęć edukacyjnych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością. Opisywana przez 
nich metoda zyskała już uznanie specjalistów zachodnich, w Polsce zaś z każdym dniem 
zdobywa nowych zwolenników, którzy w swojej codziennej pracy przekonują się o jej 
skuteczności. Niniejsza książka będzie dla nich nieocenionym wsparciem. 
 
źródło opisu: www.gwp.pl 
źródło okładki: www.gwp.pl 
 
 

Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych mediów / 
Łukasz Tomczyk. - Warszawa : Difin, 2015. 
 
Obecne czasy naznaczone dynamicznym rozwojem mediów cyfrowych  
i najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych stawiają przed 
osobami starszymi szczególne wyzwania. Liczne trudności - natury 
społecznej, psychologicznej czy finansowej - stają się przyczyną 
wykluczenia społecznego, a w szczególności wykluczenia cyfrowego tej 
grupy. 
Autor, który przez wiele lat wspierał swoją wiedzą w zakresie nowych 

mediów Uniwersytety Trzeciego Wieku w południowej części Polski, analizując miejsce 
seniorów w przestrzeni nowych mediów opisuje dobre praktyki w wymiarze edukacyjnym  
z zakresu obsługi urządzeń cyfrowych. 
 
źródło opisu: http://www.ksiegarnia.difin.pl 
źródło okładki:  http://www.ksiegarnia.difin.pl 

 
Portale społecznościowe - czy można się uzależnić? [Film] / reż., zdj., 
montaż Marcin Wołkowicz. - [Piaseczno] : Tutto Arts & Media, 2014. 

Korzystanie z Internetu jest tak powszechne, że stało się też nową 
metodą komunikacji oraz wymiany informacji, zwłaszcza wśród młodych 
ludzi. Film porusza problem uzależnienia (zależności) od portali 

społecznościowych. W filmie zostały przedstawione trzy różne historie młodych ludzi, którzy 
opowiadają o wpływie portali społecznościowych na ich życie. Każda z tych historii została 
skomentowana przez eksperta - psychologa.  

źródło opisu: http://multiedu.ayz.pl 
źródło okładki: http://multiedu.ayz.pl 
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NOWOŚCI (czerwiec 2016) 
 
 
 
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/  
 
 

Dziecko dla odważnych / Leszek K. Talko ; il. Ewa Olejnik. - Wyd. 2. - 
Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2015. 
 
SOS! W domu pojawia się małe stworzenie, które ryczy nie na żarty, za 
krótko śpi, ssie palec, robi kupy i dziwnie na ciebie patrzy. Podobno 
człowiek może się przyzwyczaić do wszystkiego. Więc kiedy w domu 
pojawił się Pitu (wtedy jeszcze nie mieliśmy pojęcia, jak się będzie 
nazywał), przyzwyczailiśmy się. Jakimś cudem zmieniałem pieluchę. Nie 
wiem, jakim cudem wkładałem mu nowe ubranko. Kolejne tego dnia. 

(Czy mi się wydaje, czy w książkach nic nie pisali że przeciętny Pitulek potrafi się obrzygać 
dziesięć razy dziennie? Bo o tym, że w tym samym czasie dwadzieścia razy obrzyga rodziców, 
nie pisali na pewno). Jakim cudem ludzkość nie wymarła, skoro tyle wysiłku trzeba włożyć  
w wychowanie jednego dziecka? A przecież są tacy, co mają dwójkę czy, uchowaj Boże, 
piątkę! Więc co? Nie śpią dziesięć lat z rzędu? Nigdy byś w to nie uwierzył? Przekonaj się 
sam! 
 
źródło opisu: http://www.matras.pl 
źródło okładki: http://www.matras.pl 
 

 
Formy wsparcia dla osób skazanych przedterminowo opuszczających 
zakłady karne / Katarzyna Gucwa-Porębska. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2015. 
 
 
Tematy związane z zakładami karnymi, ze skazanymi, a w szerokim ujęciu 
- z więziennictwem, są niezwykle medialnymi zagadnieniami. Niestety, 
zwykle temat ten przedstawiany jest z perspektywy ofiary, zaś skazanego 
ukazuje się jako przestępcę, skupiając się wyłącznie na  dokonanym 

czynie przestępczym. Stosunkowo mało jest ogólnodostępnych opracowań, które 
koncentrują się na praktycznych działaniach zapobiegających przestępczości, a także na 
działaniach resocjalizacyjnych. Często pomijane są kwestie związane z zadaniami służby 
więziennej w zakresie przygotowania skazanych do readaptacji społecznej, a tymczasem 
zarówno proces resocjalizacji, jak i doraźne oddziaływania związane z przygotowaniem do 
życia po opuszczeniu zakładu karnego powinny odbywać się w każdej  
z trzech zasadniczych faz wykonywania kary pozbawienia wolności. 
 
źródło opisu: http://impulsoficyna.com.pl 
źródło okładki: http://impulsoficyna.com.pl 



Jak zachęcić 2-latka do mówienia? : logopedyczny poradnik dla rodziców 
/ Marzena Bekus-Richane. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 
2015. 
 
 
Natura wyposażyła człowieka w wiele cudownych odruchów i uzdolnień, 
których potrafi on używać w sposób instynktowny. Kiedy dziecko już 
chodzi, wymawia pierwsze słowa, oczekiwania rodziców co do jego 
umiejętności są coraz większe. Dwulatek jest już bardzo sprawny pod 
względem ruchowym, ale pragniemy się z nim również komunikować. 

Kiedy mówi mało, zaczynamy się martwić i zwykle porównujemy go z rówieśnikami. 
Wówczas nasze obawy i zdenerwowanie zwykle się pogłębiają. Nasuwają się wówczas 
następujące pytania: Czy moje dziecko rozwija się prawidłowo? Czy trzeba się już wybrać do 
logopedy? U jakiego specjalisty szukać pomocy? Jak długo czekać, aż mowa w naturalny 
sposób się rozwinie? Jaka jest norma dotycząca rozwoju mowy dla dwulatka? Czy taka 
norma istnieje? Jak rodzice lub opiekunowie mogą pomóc dziecku, które mówi bardzo 
niewiele? 
 
źródło opisu: http://impulsoficyna.com.pl/ 
źródło okładki: http://impulsoficyna.com.pl/ 
 
 

Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej / 
Mirosław Michalik. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.  
 
 
Książka Mirosława Michalika Mózgowe porażenie dziecięce w teorii  
i praktyce logopedycznej, ukazująca się jako kolejny tom serii Logopedia 
XXI Wieku, jest poświęcona problemom w porozumiewaniu się dzieci  
i młodzieży z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (mpd.). 
Monografia ta zainteresuje zarówno praktyków – diagnostów  

i terapeutów (szczególnie logopedów, ale także psychologów, pedagogów, rehabilitantów), 
jak i teoretyków – naukowców dążących do wyjaśnienia patogenezy zaburzeń mowy w tym 
zróżnicowanym etiologicznie i klinicznie zespole chorobowym. To dzieło ambitne, 
naznaczone pasją poznania i pomagania, bazujące na wieloletnim doświadczeniu 
zawodowym zdobytym w pracy logopedycznej i nauczycielskiej z pacjentami i uczniami  
z mpd. oraz, w dużym stopniu, na wynikach przeprowadzonych przez Autora badań 
naukowych i analizie danych z multidyscyplinarnej literatury przedmiotu. 
 
 
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl 
źródło okładki:  http://harmonia.edu.pl 
 



NOWOŚCI (lipiec 2016) 
 
 
 
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/  
 
 

Jak wydobyć się z depresji? / Sue Atkinson ; przeł. Józef Radzicki. - Wyd. 
6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. 
 
 
Ta książka jest przeznaczona dla ludzi, którzy czują się smutni, samotni, 
przygnębieni, zrozpaczeni, pogrążeni w depresji, którzy myślą  
o samobójstwie, oraz dla ich bliskich. 
Sue Atkinson sama wielokrotnie zmagała się z depresją. W tej książce 
pomaga cierpiącym i ich bliskim: 

- stawić czoło lękowi i poradzić sobie z poczuciem winy, gniewem, niską samooceną 
- przygotować się na dni, kiedy jest najtrudniej 
- zrozumieć siebie, być dla siebie cierpliwym i dobrym 
- poradzić sobie z "Brygadą Weź-się-w-Garść" i jej szybkimi radami 
- dostrzec, kiedy potrzebna jest pomoc specjalisty i dowiedzieć się, gdzie go szukać 
 
źródło opisu:  http://www.gandalf.com.pl  
źródło okładki:  http://www.gandalf.com.pl  
 

 
Klasyczne wychowanie : 8 nowoczesnych zasad tradycyjnego 
wychowania / Michael Mascolo ; przekł. Marek Król. - Kraków : 
Wydawnictwo eSPe, 2016. 
 
Dzięki tej lekturze dowiesz się m.in.: 
 
 - w jaki sposób skutecznie komunikować się z dzieckiem; 
 - dlaczego pochwały nie zawsze motywują; 
 - czy istnieją sytuacje, w których kara jest nieunikniona; 

               - jak rozwiązywać konflikty;czego potrzebuje dziecko, by ukształtować  
w sobie zdrowe poczucie własnej wartości. 
Niezależnie od tego, jak radzisz sobie z rozwiązywaniem problemów wychowawczych, ta 
książka z pewnością ci pomoże. Dzięki bogactwu przedstawionych sytuacji i zagadnień każdy 
rodzic znajdzie w niej coś dla siebie i swojego dziecka. 
 
 
źródło opisu: http://www.swietyjacek.pl 
źródło okładki: http://www.swietyjacek.pl 
 
 



Książka artystyczna w arteterapii / Wiesław Karolak. - Warszawa : Difin, 
2016. 
 
Książka stanowi próbę podzielenia się z czytelnikiem wieloletnim 
doświadczeniem w dziedzinie sztuki, edukacji twórczej i artystycznej  
i arteterapii. Zawiera autorskie zestawy ćwiczeń wraz z dokumentacją  
z ich realizacji. Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. Uzupełnione są fotografiami, co pozwala na dokładne ich 
zrozumienie i odczucie atmosfery działania oraz przybliżenie powstałych 

rezultatów. 
 
źródło opisu: www.ksiegarnia.difin.pl 
źródło okładki: www.ksiegarnia.difin.pl 
 

 
Mój profil dominacji : obrazkowy test do badania lateralizacji u dzieci  
i dorosłych / Violetta Florkiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 
2016. 
 
Test Mój profil dominacji to narzędzie, w którym do diagnozy modelu 
lateralizacji zostały wykorzystane zadania obrazkowe. Nowa formuła 
testu oparta na projekcjach graficznych sprawdziła się również bardzo 
dobrze w diagnozie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Pozycja ta składa się  

z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej z nich czytelnicy znajdą garść informacji  
o lateralizacji i jej wpływie na proces uczenia się, opis procedury badawczej oraz wskazówki 
 i scenariusze zabaw do pracy z dziećmi z zaburzoną lateralizacją. Drugą część stanowi blok 
kart z zestawem do badania dzieci, które nie ukończyły siódmego roku życia, oraz osób  
z niepełnosprawnością intelektualną. 
 
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl 
źródło okładki:  http://harmonia.edu.pl 
 

Pamięć ulepszana / Małgorzata Modrak. - Kraków : Impuls, 2016. 
 
Autorski program ochrony pamięci, którym może posługiwać się każdy 
zainteresowany – osoba troszcząca się o własną lub o cudzą sprawność 
zapamiętywania teraźniejszości i przywoływania na pamięć przeszłości – 
z chęcią opiniuję jako warty szerokiego upowszechnienia. […] Tego typu 
materiały przydatne są – w przypadku starszych odbiorców – nie tylko  
w domu rodzinnym (do użycia z rodzeństwem, dziećmi i wnukami,  
a nawet samemu), ale także w domach dziennego pobytu, w stosownych 

pracowniach uniwersytetu trzeciego wieku, w klubach seniora czy w placówkach opieki 
całkowitej nad seniorami. 
 
źródło opisu: http://www.impulsoficyna.com.pl 
źródło okładki: http://www.impulsoficyna.com.pl 



NOWOŚCI (sierpień 2016) 
 
 
 
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/  
 
 

Psychologia przyjaźni : doświadczenia kobiet i mężczyzn / Anna 
Olejniczak, Justyna Iskra. - Warszawa : Difin, 2016. 
 
Lektura książki wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania 
dotyczące tego, czym jest przyjaźń według kobiet i mężczyzn, jakie są 
związane z nią korzyści oraz czy możliwa jest przyjaźń między kobieta 
i mężczyzną. Pogłębiona analiza psychologiczna doświadczenia przyjaźni 
pozwoliła poznać jego specyfikę z uwzględnieniem różnic płciowych. 
Jakościowe badania zjawiska przyjaźni umożliwiło stworzenie wzorców 

ukazujących obraz przyjaźni z perspektywy kobiet i mężczyzn, co finalnie stało się podstawą 
ich wzajemnego porównania. Prezentowane badania psychologiczne mają na celu poznanie  
i zrozumienie sensu i znaczenia przyjaźni w życiu człowieka. Ukazują, jaką pełni ona rolę  
i jakie ma znaczenie dla danej osoby w konkretnych sytuacjach życiowych. 
 
źródło opisu:  www.ksiegarnia.difin.pl 
źródło okładki: www.ksiegarnia.difin.pl 
 
 

 
Wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu : jak sprostać 
wyzwaniom i pomóc dziecku dobrze się rozwijać : poradnik dla rodziców 
/ Sally Ozonoff, Geraldine Dawson, James C. McPartland ; przekł. 
Aleksandra Haduła. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2015. 
 
Książka jest niezbędnym przewodnikiem dla rodziców, którzy poszukują 
informacji o zaburzeniach ze spektrum autyzmu u dzieci 
wysokofunkcjonujących. Wybitni eksperci w dziedzinie badań nad 

autyzmem pokazują w nim, jak sobie radzić z niezwykłą niepełnosprawnością dziecka i jak 
wykorzystywać jego zdolności. Prawdziwe historie i anegdoty z życia uczą, jak pomóc 
dzieciom swobodniej porozumiewać się z rówieśnikami, opanować zasady poprawnego 
zachowania i odnosić sukcesy w szkole. Publikacja wyjaśnia także, na jakiej podstawie 
diagnozuje się ASD i które rodzaje terapii oraz wsparcia edukacyjnego są naprawdę 
skuteczne. 
 
źródło opisu: http://www.wuj.pl 
źródło okładki: http://www.wuj.pl 
 
 



Wiedza o języku polskim dla logopedów / Edward Łuczyński. - Gdańsk : 
Harmonia Universalis, 2015. 
 
Książka "Wiedza o języku polskim dla logopedów" Edwarda Łuczyńskiego 
to kolejny tom serii "Logopedia XXI Wieku". Stanowi podręcznik 
akademicki, zawierający najważniejsze zagadnienia z wiedzy o języku 
polskim omówione w sposób przystępny i logiczny, a zarazem 
wyczerpujący i aktualny. Autor prezentuje nowoczesną wiedzę 
językoznawczą, kładąc nacisk przede wszystkim na jej wymiar praktyczny. 

Książka jest dostosowana do potrzeb studentów logopedii, lecz przyda się również przyszłym 
filologom: studentom filologii polskiej, zwłaszcza zaocznej, czy studentom etnofilologii 
kaszubskiej. 
 
źródło opisu: www.empik.com 
źródło okładki: www.empik.com 
 
 

 
Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata 
Szczepanik, Agnieszka Jaros. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, 2016. 
 
Zasadniczą częścią publikacji będzie ok. 15-20 scenariuszy zajęć  
z wykorzystaniem technik socjoterapeutycznych w pracy z dziećmi 
przejawiającymi zachowania agresywne w kontaktach z rówieśnikami. 
Pierwsza pula proponowanych zajęć zorientowana będzie na pracę  
z dziećmi agresywnymi (m. in. wyrabianie empatii, umiejętności 

interpersonalnych, kompetencji niedestrukcyjnych sposobów rozwiązywania konfliktów 
rówieśniczych). 
 
źródło opisu: http://www.empik.com 
źródło okładki: http://www.empik.com 
 
 

Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. 
 
Książka Agnieszki Olechowskiej to interdyscyplinarne kompendium 
wiedzy o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przydatne nauczycielom 
i innym profesjonalistom, rodzicom oraz studentom przygotowującym 
się do pracy w przedszkolu i w szkole. Autorka omówiła w niej teorię oraz 
praktykę kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
odwołując się do polskich realiów, procedur oraz obowiązujących 

regulacji prawnych. 
 
źródło opisu: http://ksiegarnia.pwn.pl 
źródło okładki: http://ksiegarnia.pwn.pl 



NOWOŚCI (wrzesień 2016) 
 
 
 
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/  
 
 

Nowe dyktanda : szkoła podstawowa : klasa 4-6 / [aut. Małgorzata Białek 
et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Greg, [2016]. 
 
Nowe dyktanda 4-6 to zbiór różnorodnych tekstów dyktand do czytania 
dzieciom. Dyktanda mają różną długość i poziom trudności, w zależności 
od wieku dziecka, dla którego są przeznaczone. Aby można było łatwo 
odnaleźć teksty dotyczące odpowiedniej trudności ortograficznej, 
wprowadzono podział według ćwiczonej trudności. Oprócz tego podziału 
zastosowano też skalę dzielącą dyktanda na łatwe, średnie i trudne, aby 

jeszcze łatwiej było ćwiczyć z dziećmi w sposób skuteczny, a jednocześnie nie zniechęcać. 
Teksty są poświęcone różnym tematom, wesołe, a niektóre rymowane. 
Teksty dyktand zostały poprzedzone wstępem gramatycznym, zawierającym reguły 
gramatyczne z przykładami, opisane zrozumiałym, przystępnym językiem. Książka ma 
perforowane strony, dzięki czemu każdą z nich można wyrwać i dać dziecku bądź powielić. 
Dodatkowym atutem jest ładne, estetyczne, kolorowe opracowanie graficzne. 
 
źródło opisu: www.eduksiegarnia.pl 
źródło okładki: www.eduksiegarnia.pl 
 

 
Żydzi : opowieści niepoprawne politycznie / Piotr Zychowicz. - Poznań : 
Dom Wydawniczy REBIS, 2016. 
 
Autor Paktu "Ribbentrop–Beck" i "Obłędu ’44" tym razem podjął 
drażliwy temat stosunków polsko-żydowskich. Jego poprzednie książki 
wywoływały ostre dyskusje i kontrowersje, żadna nie była jednak tak 
niepoprawna politycznie. Żydzi rozsierdzą zarówno filosemitów, jak  
i antysemitów. 
Piotr Zychowicz pisze o sprawach niewygodnych zarówno dla Polaków, 

jak i Żydów. O komunistach i żydowskich kolaborantach pod niemiecką okupacją, ale również 
o polskich szmalcownikach. O szkoleniu przez II RP żydowskich terrorystów i zamordowaniu 
przez nich polskiego konsula. O powstaniu w getcie warszawskim oraz tysiącach Żydów 
służących w Wehrmachcie… W książce znalazły się też kontrowersyjne rozmowy z wybitnymi 
żydowskimi intelektualistami, którzy mają odwagę głosić poglądy niepopularne w ich własnej 
społeczności. 
 
źródło opisu: http://www.empik.com 
źródło okładki: http://www.empik.com 



Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, 
małżonkowie i rodzice / Remigiusz Kijak. - Kraków : Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016. 
 
Autor przeanalizował zagadnienie miłości, związków i rodzicielstwa osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, i to w dodatku głębszego stopnia. 
Wziął pod uwagę prawie wszystkie konteksty życia społecznego 
funkcjonowania par osób niepełnosprawnych – od kontekstu 
medycznego, poprzez kontekst prawny aż do kontekstu pedagogicznego. 

 
źródło opisu: www.wydawnictwoup.pl 
źródło okładki: www.wydawnictwoup.pl 
 
 

Moc jest w nas : bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców / pod 
redakcją Kamili Zdanowicz-Kucharczyk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2016. 
 
Książka jest skonstruowana tak, aby dzieci mogły z niej korzystać razem 
ze swoimi rodzicami i nauczycielami. Dbając o poczucie bezpieczeństwa 
dziecka, pomagając mu zrozumieć sens danej opowieści, a także jej 
terapeutyczny wymiar, opiekunowie mogą dokonać wyboru 
odpowiedniej bajki oraz wspólnie z dzieckiem ją przepracować. Dzieci w 

zależności od wieku oraz swoich możliwości czytelnicznych mogą podjąć próbę 
samodzielnego czytania bajki. Będzie to dla nich zabawa i sposób na ćwiczenie umiejętności 
czytelniczych, jednak same nie są w stanie odbyć procesu terapeutycznego. Terapia może się 
dokonywać dopiero przy pomocy osoby dorosłej. Dlatego tak ważne jest, aby rodzic lub 
nauczyciel wraz z dzieckiem pochylił się nad tekstem bajki terapeutycznej. 
 
źródło opisu: http://www.impulsoficyna.com.pl/ 
źródło okładki: http://www.impulsoficyna.com.pl/ 
 
 

Pierwsza pomoc : poradnik dla dzieci / [tekst Paulina Kopyra, Paulina 
Kyzioł ; il. Marcin Kot]. - Warszawa : Wydawnictwo SBM, cop. 2016. 
 
"Pierwsza pomoc. Poradnik dla dzieci" to książka, która powinna znaleźć 
się na półce każdego dziecka. Każdy bowiem może być świadkiem 
wypadku lub towarzyszyć bliskiej osobie, gdy ta źle się poczuje. Poradnik 
prezentuje podstawowe zasady, jak powinieneś zareagować  
w przypadku, kiedy wokół ciebie dzieje się coś złego. 
 

źródło opisu: http://www.empik.com 
źródło okładki: http://www.empik.com 



NOWOŚCI (październik 2016) 
 
 
 
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/  
 

 
Jąkanie : analiza procesu komunikacji słownej / Jolanta Góral-Półrola. - 
Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. 
 
 
Monografia Doktor Jolanty Góral-Półroli prezentuje nowoczesne, 
interdyscyplinarne w swej naturze ujęcie problematyki zaburzeń 
płynności mówienia. Jąkania bowiem nie da się rozpoznawać  
z perspektywy jednej tylko dyscypliny. Autorka stara się ustalić, w jakiej 
relacji pozostają jąkanie i komunikacja słowna: czy i w jaki sposób jąkanie 
determinuje obraz zachowań komunikacyjnych osób jąkających się; czy  

i w jaki sposób sytuacja komunikacyjna moderuje objawy tego zaburzenia; czy osoby jąkające 
się charakteryzuje jakiś specyficzny profil zachowań komunikacyjnych. Tło neurologiczne  
i neuropsychologiczne, uwzględniające światowe trendy w badaniach, oraz zastosowana 
teoria mikrogenetyczna świetnie podbudowują wywód i dostarczają narzędzi do zrozumienia 
istoty jąkania oraz wyciągnięcia istotnych wniosków natury aplikacyjnej. 
 
źródło opisu: http://www.impulsoficyna.com.pl 
źródło okładki: http://www.impulsoficyna.com.pl 
 
 

 

Kalendarium rocznic i wydarzeń : ściąga dla bibliotekarzy, nauczycieli  
i animatorów kultury / oprac. Grażyna Bilska. - Warszawa : 
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. 
 
Kalendarium rocznic i wydarzeń. Ściąga dla bibliotekarzy, nauczycieli  
i animatorów kultury, to opracowanie adresowane do bibliotekarzy  
z rożnych sieci bibliotecznych, zwłaszcza publicznych i szkolnych, ale też 
do szerokiego gremium poszukujących pomysłu w swojej pracy 
kulturalno- edukacyjnej. Warto wiedzieć: co, gdzie, kiedy i dlaczego, po 

to, żeby łatwiej było wybrać, zaplanować i upamiętnić jakieś wydarzenie.  
Daty w Kalendarium zostały opatrzone krotką adnotacją, co pozwoli na lepszą orientację  
w temacie obchodów oraz dokonanie właściwego wyboru. W opracowaniu wykorzystano 
dostępne źródła internetowe, wymienione na końcu Kalendarium. 
 
 
źródło opisu: http://www.sbp.pl/wydawnictwa 
źródło okładki: http://www.sbp.pl/wydawnictwa 
 

http://bp.cen.suwalki.pl/
http://www.impulsoficyna.com.pl/
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Logistyka autyzmu : przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się  
z kładzeniem dziecka spać, treningiem toaletowym, napadami złości, 
biciem i innymi wyzwaniami dnia codziennego / Kate Wilde ; przekł. 
Karol Jaroszewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. 
 
Książka stanowi zbiór praktycznych, prostych i precyzyjnych porad, 
których potrzebuje rodzic dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
Autorka krok po kroku podpowiada: 
 

    - jak bez zbędnych nacisków nauczyć dziecko korzystania z toalety, 
    - jak sprawić, żeby dziecko przesypiało całą noc w  swoim łóżku, 
    - co zrobić, kiedy dziecko ma napad złości i  zaczyna bić i gryźć, 
    - jak – bez kłótni – wprowadzić do jadłospisu dziecka nowe pokarmy. 
Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia, Kate Wilde omawia codzienne problemy  
i przedstawia sprawdzone rozwiązania, które pozwolą sprostać domowym wyzwaniom  
i uzyskać harmonię. 
 
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl 
źródło okładki: http://harmonia.edu.pl 
 
 

Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu 
oddziaływań / Wiesław Ambrozik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2016. 
 
Autor podejmuje się ważnego zadania wypełnienia wyraźnie 
odczuwanego braku materiałów dydaktycznych w ujęciu 
podręcznikowym, dotyczących profilaktyki i resocjalizacji realizowanej  
w środowisku wolnościowym, wykraczającej poza tradycyjne instytucje 
zamknięte. Zapotrzebowanie w tym zakresie występuje w kształceniu 
studentów specjalności resocjalizacja na szczeblu licencjackim  

i magisterskim. Brak jest również opracowań teoretycznych i monograficznych na ten temat. 
O konieczności resocjalizacji w szerokich układach społecznych decyduje rażąca 
niewydolność dotychczasowej praktyki penitencjarno-resocjalizacyjnej w zakładach 
poprawczych i karnych wyrażająca się w wysokich wskaźnikach recydywy i pogłębianiu się 
patologizacji osobowości w toku izolacji penitencjarnej. Niewydolność ta jest od dawna 
odczuwana przez teoretyków pedagogiki i prawników. Tendencja w zakresie zmiany 
poglądów na temat resocjalizacji w warunkach wolnościowych uwidacznia się nie tylko  
w Polsce. […] Przesunięcie oddziaływań resocjalizacyjnych na szeroki kontekst społeczny nie 
jest możliwe bez zasadniczych zmian w profilu kształcenia specjalistów w zakresie 
resocjalizacji, stąd inicjatywa wydawnicza Wiesława Ambrozika zasługuje na uznanie. 
 
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bronisława Urbana 
 
źródło opisu: http://www.impulsoficyna.com.pl/ 
źródło okładki: http://www.impulsoficyna.com.pl/ 
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NOWOŚCI (listopad 2016) 
 
 
 
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/  
 
 

 
Biblioteki cyfrowe : tworzenie, zarządzanie, odbiór / Barbara Maria 
Morawiec. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016. 
 
Znajdziesz tu informacje na temat funkcjonowania konkretnych bibliotek 
cyfrowych oraz tego, jak realizują one swoją podstawową funkcję 
udostępniania zbiorów. Zobaczysz, jak przebiega proces budowy takiej 
biblioteki, jacy interesariusze biorą udział w tym procesie i jak to 
wszystko wpływa na funkcjonalność biblioteki dla użytkownika. 
Fundamentalne znaczenie ma tu wskazanie różnych punktów widzenia, 

zderzenie koncepcji z potrzebami odbiorców, analiza zachowań i przepływu informacji. 
Każdy, kto chce zrozumieć kluczowe funkcje biblioteki cyfrowej i wykorzystać je w praktyce,  
powinien najpierw przeczytać tę książkę. 
 
 
źródło opisu: http://www.gandalf.com.pl 
źródło okładki: http://www.gandalf.com.pl 
 
 

 

Arteterapia : scenariusze zajęć / Anna Pikała, Magdalena Sasin. - Łódź : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. 
 
Książka Arteterapia. Scenariusze zajęć z serii: Terapia Pedagogiczna. 
Warsztaty i Scenariusze Zajęć przeznaczona jest dla nauczycieli, 
pedagogów i innych osób zainteresowanych oddziaływaniem sztuki, 
chcących wzbogacić swoje zajęcia o elementy arteterapii. Znajdują się tu 
kompletne konspekty zajęć przeznaczonych dla grup w różnym wieku 
 i na różnych etapach edukacji, w szkole i poza szkołą. Proponowane 

zajęcia nakierowane są na rozwój konkretnych umiejętności lub przezwyciężanie określonych 
trudności. Konspekty poprzedza rozdział teoretyczny, który pozwala na usystematyzowanie  
i poszerzenie wiadomości na temat arteterapii. 
Autorki żywią nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do wzbogacenia zajęć prowadzonych 
przez nauczycieli i pedagogów oraz do rozpropagowania pięknej idei arteterapii, którą 
cechuje holistyczne podejście do człowieka. 
 
źródło opisu: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl  
źródło okładki: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl 
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Dlaczego Filonek? : bajki i opowiadania dla dzieci z cukrzycą i ich 
przyjaciół / Anna Urbanowicz-Bagniuk. - Lublin : Wydawnictwo Omnibus, 
2015. 
 
Cukrzyca coraz częściej dotyka dzieci, przewracając świat nie tylko ich, 
ale również ich rodziców. Nasze bajki i opowiadania pomogą postawić 
go znów na nogi, pokazując, że mimo choroby można spełniać swoje 
marzenia. Na końcu książki znajduje się 10 przykazań dla rodziców 
małych diabetyków. 

 
źródło opisu: http://www.gandalf.com.pl 
źródło okładki: http://www.gandalf.com.pl 
 
 

 
Dziedziny wychowania w klasach początkowych / red. nauk. Marzenna 
Magda-Adamowicz i Ewa Kobyłecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2016. 
 
Publikacja (...) jest interesującą i ważną monografią w pedagogice 
wczesnoszkolnej. Podjęto w niej trud uporządkowania i ujęcia 
całościowego różnych, ale zintegrowanych w edukacji dziecka obszarów 
jego wychowania i kształcenia, wynikiem których jest kształtowanie 
zintegrowanej i autonomicznej osobowości dziecka w jego rozwoju... 

 
Fragment z recenzji dr hab. Urszuli Szuścik 

 
 
źródło opisu: http://www.marszalek.com.pl 
źródło okładki: http://www.marszalek.com.pl 
 
 

 
Od złości do radości : wierszyki o uczuciach / Anna Edyk ; il. Ewelina 
Jaślan-Klisik. - Warszawa : Wydawnictwo SBM, cop. 2016. 
 
Za czym tęsknisz? Czy kiedyś się czegoś przestraszyłeś? Kogo kochasz?  
Z kim się przyjaźnisz? 
Wierszyki o uczuciach opisują wszystkie odcienie emocji. Wraz  
z bohaterami książeczki możesz się cieszyć z grzybobrania, przyjaźnić  
z Grzesiem, tęsknić za latem i smucić z powodu straty misia Brysia. Bo 
przecież sam przeżyłeś kiedyś coś podobnego… 

 
źródło opisu: http://www.empik.com 
źródło okładki: http://www.empik.com 
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http://www.gandalf.com.pl/
http://www.marszalek.com.pl/
http://www.marszalek.com.pl/
http://www.empik.com/
http://www.empik.com/


NOWOŚCI (grudzień 2016) 
 
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/  
 

 
Badanie gotowości szkolnej : karty diagnostyczne / [aut. Sławomira 
Załęska]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2016. 
 
Badanie gotowości szkolnej. Karty diagnostyczne to publikacja, która 
pozwala na sprawne przeprowadzenie obserwacji umiejętności dzieci 
sześcioletnich w podziale na: 
- diagnozę wstępną i końcową (po 26 kart do każdej z obserwacji) 
- oraz arkusz obserwacji kompetencji dzieci. 
 

W książce z kartami diagnostycznymi proponowana jest 4-stopniowa punktacja, która 
pozwala precyzyjnie i nie negatywnie oceniać dziecko (punkty od 1 do 4, nie uwzględnia się 
punktacji zerowej). 
Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym 
rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I. Postępy dziecka powinny być monitorowane  
w sposób planowy; jesienią należy dokonać wstępnej diagnozy, a w ciągu kolejnych miesięcy 
- towarzyszyć dziecku w jego osiągnięciach i wspierać w pokonywaniu trudności. Natomiast 
podczas diagnozy końcowej nauczyciel dokonuje oceny gotowości szkolnej dzieci kończących 
edukację przedszkolną. 
 
źródło opisu: http://www.gandalf.com.pl 
źródło okładki: http://www.gandalf.com.pl 
 

Bajeczki usprawniające pamięć dziecka / Grażyna Wasilewicz. - Gdańsk : 
Wydawnictwo Harmonia, 2016. 
 
Dobra pamięć jest podstawą sukcesów szkolnych. Można ją usprawniać 
w poszczególnych okresach rozwojowych. Temu celowi służą zawarte  
w książce krótkie opowiadania, których odbiorcami są dzieci 
przedszkolne i wczesnoszkolne. W tym wieku rozwój pamięci dowolnej 
następuje bardzo intensywnie. Opowiadanka mogą być również 
wykorzystywane dla dzieci nieco starszych, potrzebujących z różnych 

względów ćwiczeń stymulujących procesy myślowe. Powtarzające się w tekstach, 
sukcesywnie wydłużane sekwencje słów służą ćwiczeniu pamięci, a zgromadzone pod 
opowiadaniami pytania zmuszają nie tylko do odtworzenia tych sekwencji, ale również do 
intensywnego analizowania treści historyjek. Tym samym rozwijamy u dziecka także 
spostrzegawczość, kojarzenie, zapamiętywanie treści ze zrozumieniem oraz logiczne 
myślenie. Autorki żywią nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do wzbogacenia zajęć 
prowadzonych przez nauczycieli i pedagogów oraz do rozpropagowania pięknej idei 
arteterapii, którą cechuje holistyczne podejście do człowieka. 
 
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl 
źródło okładki: http://harmonia.edu.pl 



Dokumentacja dyrektora przedszkola : zarządzanie, kadry, 
bezpieczeństwo : placówki publiczne i niepubliczne / [aut. Agnieszka 
Kosiarz]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2016. 
 
Publikacja pt. "Dokumentacja dyrektora przedszkola - zarządzanie, kadry, 
bezpieczeństwo" wyczerpująco omawia, jak sporządzać dokumenty 
obowiązkowe i fakultatywne, które stosuje się zarówno w przedszkolach 
publicznych, jak i w niepublicznych. Publikacja podpowiada dyrektorom, 
nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym przedszkola, jak 

prowadzić dokumentację, w szczególności te dokumenty, które wynikają z przepisów 
oświatowych, prawa pracy oraz finansów publicznych. Każdy z dokumentów został 
omówiony z uwzględnieniem niezbędnych informacji w nim zawartych oraz wytycznych 
dotyczących ewentualnego uzgadniania z innymi organami, aktualizacji, terminu 
sporządzenia, podstawy prawnej sporządzenia oraz zasad przechowywania. 
 
źródło opisu: http://www.empik.com 
źródło okładki: http://www.empik.com 
 
 

 
Dzieci Indygo : nowe dzieci przybyły / Lee Carroll i Jan Tober ; [tł. z jęz. 
ang. Monika Wyrwas-Wiśniewska]. - Kraków : Wydawnictwo JEG, 2016. 
 
Niniejsza książka jest wprowadzeniem do tematu o "Dzieciach Indygo" 
i została napisana z myślą o rodzicach, opiekunach i nauczycielach, którzy 
w głównej mierze odczuwają i obserwują zmiany, jakie zachodzą  
w zachowaniach dzieci. Autorzy książki "Dzieci Indygo" całą wiedzę 
zebraną z własnych obserwacji, doświadczeń rodziców, uwag  
i obserwacji nauczycieli, postanowili przekazać w formie książki. 

Powodem powyższego były również pytania, jakie kierowali rodzice do Lee Carroll i Jan Tober 
podczas prowadzonych przez  nich seminariów. Celem tej książki jest pokazanie szerokiego 
spektrum różnego rodzaju problemów z jakimi spotykają się obecnie rodzice w wychowaniu 
dzieci. Dotyczy to również nauczycieli w przedszkolach i szkołach. Dzieci, które przychodzą  
w dzisiejszych czasach na Ziemię w znaczny sposób swoim zachowaniem i sposobem bycia 
różnią się od dotychczas funkcjonujących stereotypów do których jesteśmy przyzwyczajeni. 
Odczuwamy to wszyscy, bez względu na to, czy uczestniczymy bezpośrednio w wychowaniu 
dzieci, czy też jesteśmy osobami z otoczenia. Echo tych zmian znajduje również odbicie  
w wiadomościach przekazywanych w gazetach, radio i telewizji oraz na forach 
internetowych. 
 
źródło opisu: http://www.empik.com 
źródło okładki: http://www.empik.com 


