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Godzina wychowawcza : rozmowy o polskiej szkole / Aleksandra Szyłło. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017.

Aleksandra Szyłło postanowiła zbadać, dlaczego polska edukacja od lat
zmaga się z tak poważnymi problemami, oraz zapytać, jaka mogłaby
i powinna być nasza szkoła. Jej rozmówcy, specjaliści od edukacji
i wychowania, odpowiadają na pytania, „dlaczego jest, jak jest?” i „co
zrobić, żeby było inaczej?”, ale przywołują też wspomnienia i dzielą się
własnymi doświadczeniami.
Mówią o tym, po co nam szkoła, a przede wszystkim – wychowanie.

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

Kropka w kropkę : ćwiczenia grafomotoryczne doskonalące funkcje
percepcyjno-motoryczne / Katarzyna Chrąściel. - Gdańsk : Wydawnictwo
Harmonia, 2017.

Publikacja „Kropka w kropkę” zawiera szereg zadań, których celem jest
rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych. Dziecko wykonując
ćwiczenia, doskonali percepcję wzrokową, spostrzegawczość,
koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność planowania ruchu, a więc
wszystkie zdolności, które są niezbędne w procesie przygotowania do pisania oraz czytania.
Ponadto w trakcie wykonywania zadań uczy się cierpliwości i dokładności, co wpływa
pozytywnie także na zdolność koncentracji uwagi. Rozwija również kreatywność, stając się
autorem jedynego w swoim rodzaju dzieła. Poza tym doświadcza wielu pozytywnych emocji
towarzyszących procesowi tworzenia.

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

Psychologia geniuszu : odblokuj talenty i kreatywność swojego dziecka /
Andrew Fuller ; [tł. Grażyna Chamielec]. - Warszawa : Wydawnictwo
Mamania. Grupa Wydawnicza Relacja, cop. 2017.

Dzieci rodzą się bystre, odważne i dociekliwe. Płomień pierwotnego
geniuszu często jednak szybko przygasa i istnieje ryzyko, że zgaśnie na
zawsze. Jeśli tak się dzieje, dzieci wycofują się z aktywności, zaczynają
bać się eksperymentowania i popełniania błędów i nie są w stanie
w pełni wykorzystać drzemiących w nich możliwości. Ta książka pomoże Ci przezwyciężyć te
trudności.
Rodzice mają moc, która pozwala na nowo rozniecić inspirujący ogień. Dysponują oni
najlepszym narzędziem do odblokowania dziecięcego geniuszu – to świat dookoła. Umysł
dziecka może się fantastycznie rozwinąć dzięki odkrywaniu, tworzeniu i zabawie. Spędzany
razem czas, podziw i zachwyt rozpalą i utrzymają dziecięcą iskrę przez całe jego życie.
„Psychologia geniuszu” powstała po to, aby pomóc Wam stać się rodzicami, jakimi zawsze
chcieliście być: wspierającymi rozwój dziecka, aby mogło ono wykształcić własną formę
twórczej wyobraźni.

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

Gry i zabawy na świeżym powietrzu : wyjdźcie z domu! / Katrin Hecker,
Frank Hecker ; tł. Marian Leon Kalinowski. - Warszawa : Bellona Spółka
Akcyjna, cop. 2017.

Książka opisuje wiele pomysłów na spędzanie wolnego czasu z dziećmi,
przede wszystkim na łonie natury. Autorzy przybliżają ciekawe projekty
nauki o środowisku naturalnym przez zabawę, dzięki czemu dziecko bawi
się i uczy jednocześnie. Ważne jest, że pokazane przez autorów zabawy
angażują nie tylko dzieci, ale też rodziców, przez co mają okazję wspólnie spędzać więcej
czasu. Zabawy wymagają współpracy i zapału ze strony dziecka, jak i rodzica. Pozycja jest
podzielona na trzy główne rozdziały poświęcone kolejno: kreatywnemu spędzaniu czasu na
świeżym powietrzu, roli zwierząt w ekosystemie, wykorzystywaniu roślin w odżywianiu.
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