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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/

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

