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Pisklak / Zuzanna Orlińska. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 2019.
Bohaterką książki Zuzanny Orlińskiej jest Klara, przeżywająca okres dojrzewania nastolatka.
Mieszka na wsi z ojcem, gdyż mama jest w szpitalu z maleńkim braciszkiem Piotrusiem, który
urodził się za wcześnie i nie wiadomo, czy będzie żył. Klara jest wrażliwą, pełną empatii
dziewczyną, która wszystkie sekrety dzieli ze swoją przyjaciółką Hanią. Rodzina Klary przeżywa
trudne chwile. Bohaterka powieści zdaje sobie sprawę z kruchości ludzkiego życia, gdy znajduje
przy drodze do domu dopiero co wyklute maleńkie pisklę, które wypadło z gniazda, jest całkowicie
bezradne i bezbronne, a ona nie wie, jak może mu pomóc. W tych trudnych rodzinnych
okolicznościach Klara poznaje młodego chłopaka Cyryla i jej serce zaczyna bić szybciej. Czy w chwili
próby, nawet gdy przyjaciółka Klary ją opuszcza, dziewczynie nie zabraknie odwagi, by stanąć
w obronie słabszego i po stronie prawdy? Powieść Zuzanny Orlińskiej jest napisana językiem
prostym i zrozumiałym, bez zbędnych ozdobników, a jednocześnie jest bardzo wzruszająca
i wciągająca w wir wydarzeń, co sprawia, że czyta się ją jednym tchem.
Polecam ją szczególnie wychowawcom klas, polonistom oraz rodzicom, by zachęcili młodzież
do przeczytania tej książki, a następnie do wspólnej dyskusji o wartościach, które są najważniejsze
w życiu każdego człowieka – czy to dorosłego, czy dojrzewającego nastolatka. Polecam ją także
nauczycielom bibliotekarzom i do przeczytania, i do zakupu do biblioteki szkolnej, gdyż uważam,
że tak wartościowa książka powinna być dostępna dla szerokiego kręgu czytelników.
12 ważnych opowieści : polscy autorzy o wartościach / [Anna Onichimowska i inni] ; zilustrowała
Eluta Kidacka. – Poznań : Publicat, 2019.
Książka zawiera 12 opowiadań autorstwa znakomitych polskich pisarzy dla dzieci
i młodzieży: Anny Onichimowskiej, Agnieszki Frączek, Anny Sójki, Elizy Piotrowskiej, Ireny Landau,
Marcina Przewoźniaka, Pawła Beręsewicza, Joanny Krzyżanek, Liliany Fabisińskiej, Marii Ewy Letki,
Natalii Usenko i Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel. Treść opowiadań dotyczy najistotniejszych
wartości w życiu człowieka, takich jak: szczęście, uczciwość, piękno, odpowiedzialność,
sprawiedliwość, miłość, odwaga, przyjaźń, dobroć, mądrość, szacunek i samodyscyplina. Jak opisać
najszczęśliwszy dzień w życiu młodego, kilkuletniego człowieka? Czy szczęściem jest dostać
komputer, czy troszczyć się o zdrowie mamy i zbyt wcześnie narodzonego braciszka?
Czy znalezionego na ulicy pieska należy oddać prawowitemu właścicielowi, pomimo tego iż dbamy
o psa i przywiązaliśmy się do niego? Czy mądrość ludzką mierzy się liczbą zdobytych tytułów
naukowych i fakultetów, czy mądrą może być zwykła krawcowa, która robi to, co lubi i swoją pracą
potrafi uszczęśliwić drugiego człowieka i ukazać jego piękno w całej krasie? Na te i wiele innych
pytań, trudnych i zawiłych, znajdziemy odpowiedź w zbiorze „12 ważnych opowieści”. Lekturę tych
opowiadań polecam nauczycielom, którzy mogliby niektóre z tematów podjąć na lekcjach
wychowawczych, rozmawiając z uczniami o wartościach w życiu małego człowieka. Zachęcam
do przeczytania książki także rodziców, ponieważ może ona okazać się pomocna w prowadzeniu
rozmów ze swoim dzieckiem. Warto, korzystając z mądrych i współczesnych przykładów opisanych
w książce, wśród „mnóstwa Bardzo Ważnych Zajęć” uświadamiać młodemu człowiekowi, co jest
w życiu ważne.

Specyficzne trudności w uczeniu się : niezbędnik nauczyciela / Diana Hudson. – Gdańsk :
Harmonia Universalis, 2019.
Publikacja Diany Hudson jest skierowana do nauczycieli starszych klas szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych. Jak wskazuje podtytuł książki, jest to rzeczywiście „niezbędnik nauczyciela”,
gdyż – jak pokazują statystyki – w każdej 30-osobowej klasie znajdzie się jeden lub dwóch uczniów
ze specyficznymi trudnościami w nauce.
W pierwszym rozdziale autorka przedstawia sposób działania mózgu osoby ze specyficznymi
trudnościami w nauce. Dalsza część książki poświęcona jest specyficznym rodzajom trudności
w nauce: dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii, dyspraksji, zespołowi nadpobudliwości psychoruchowej
z deficytem uwagi (ADHD), zaburzeniom ze spektrum autyzmu i zespołowi Aspergera, zaburzeniom
obsesyjno-kompulsywnym oraz zaburzeniom umiejętności organizacyjnych. Diana Hudson opisuje
mocne i słabe strony uczniów z trudnościami w nauce oraz prezentuje praktyczne wskazówki dla
nauczyciela dotyczące metod skutecznego nauczania. Książka jest napisana językiem prostym
i zrozumiałym, przejrzysta, podzielona na rozdziały, podrozdziały i akapity, aby nauczyciel mógł jak
najszybciej odnaleźć treści dotyczące interesującego go zaburzenia i dowiedzieć się, co ma robić,
a czego unikać , aby ujawnić wszystkie zdolności i talenty uczniów z trudnościami. Autorka omawia
też pułapki związane z powtarzaniem materiału i egzaminami. Książka Diany Hudson to praktyczny
poradnik dla każdego nauczyciela. Polecam!
Porozumienie przez współpracę : jak stworzyć partnerską relację ze swoim dzieckiem / Ross W.
Greene. – Warszawa : Wydawnictwo Mamania, 2019.
Dr Ross Greene – psycholog kliniczny z dwudziestoletnim stażem pracy, specjalizuje się
w rozwiązywaniu problemów dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym emocjonalnym
oraz problemami z zachowaniem. Prywatnie jest również ojcem dwojga nastolatków. W swojej
publikacji stara się pomóc rodzicom odpowiednio postępować w przypadku problematycznych
zachowań dzieci, jednak nie poprzez koncentrację na próbach zmiany tych zachowań, a raczej
przez budowanie partnerskiej relacji z dziećmi. Najbardziej istotnym zadaniem jest pomoc dziecku
w odkryciu przez nie własnych umiejętności, upodobań, przekonań, wartości i cech charakteru,
i dążenie do życia w zgodzie z nimi. Jest to najważniejsza powinność w życiu dziecka i w życiu
rodzica. Autor proponuje nowe podejście w wychowaniu dzieci, pozbawione kar i nagród, gróźb
i przekupstwa, oparte natomiast na bezpośredniej komunikacji z dzieckiem i zachowaniu
równowagi pomiędzy oczekiwaniami rodzica, a umiejętnościami i upodobaniami dziecka. Swoje
rady i propozycje popiera licznymi przykładami z życia prawdziwych rodzin. Serdecznie polecam tę
publikację rodzicom starszych i młodszych nastolatków.

