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Poszukując materiałów na temat dziecka z wadą słuchu zapraszamy do przejrzenia katalogu 
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- Dziecko głuche - nauczanie początkowe 
- Dziecko głuche - psychologia 
- Dziecko głuche - rozwój psychofizyczny 
- Dziecko niedosłyszące - nauczanie 
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