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101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i
zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney ; przekład Emilia
Skowrońska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.
W książce 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem
Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej doświadczona
terapeutka zajęciowa Tara Delaney podpowiada, jakie rodzaje
aktywności sprzyjają rozwojowi dzieci i jak można się uczyć, świetnie się
przy tym bawiąc. Zajęcia proponowane w książce zapewnią dziecku
rozrywkę oraz prawidłową stymulację – a wiele z ćwiczeń można wykonywać zarówno
w domu, jak i na dworze!
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl
źródło okładki: http://harmonia.edu.pl

Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym /
Yalda T. Uhls ; przeł. Irmina Grzegrzółka. - Kraków : Wydawnictwo IUVI,
2016.
Twoje dziecko wcześniej nauczyło się obsługiwać tablet niż zawiązywać
buty? A teraz więcej czasu spędza w sieci niż z Tobą? Jeśli tak, to jesteś
cyfrowym rodzicem, czy tego chcesz, czy nie. I pewnie czujesz się trochę
zagubiony, może nawet przerażony tym, jak dużo miejsca w życiu
Twojego dziecka zajmują media społecznościowe i życie w sieci. Ta
książka jest dla Ciebie!
"Cyfrowi rodzice" są wyważonym i świetnie napisanym poradnikiem dla rodziców e-dzieci.
Autorka nazywa i systematyzuje to, co czujemy intuicyjnie (i co czasem spędza sen z powiek),
oddzielając fakty od mitów. Rozbiera na czynniki pierwsze świat nowych mediów, ukazując
go w kontekście wychowywania dzieci i młodzieży. Nie da się bowiem zaprzeczyć, że
jesteśmy pierwszym pokoleniem rodziców dzieci w sieci. Dynamiczny świat nowych aplikacji
i internetowych mód (snapchaty, miniblogi, tweety itd.) jest nie do ogarnięcia dla większości
dorosłych, dlatego autorka opracowała wskazówki, jak w nim nawigować, będąc
jednocześnie aktywnym i czujnym, ale nie przeczulonym rodzicem.
Atuty książki:
 przystępny i wciągający styl,
 liczne przykłady i anegdoty,
 konkretne wskazówki dla rodziców.
źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

Dobre maniery nie tylko dla przedszkolaków / Joanna Krzyżanek ;
[il. Zenon Wiewiurka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2016.
W tej bardzo mądrej, a przy tym zabawnej książeczce Cecylka Knedelek
opowiada gąsce Walerii oraz wszystkim przyszłym i obecnym
przedszkolakom, jak zachowywać się zgodnie z zasadami dobrego
wychowania. Pełne świetnego humoru historyjki poprzedzają zbiór
najważniejszych wskazówek dla małych i dużych przedszkolaków, które
będą przydawać się dzieciom jeszcze długo, długo po opuszczeniu
przedszkola.
Co robić, by nie zostać brudasem roku ani nie zamienić się w siorbacza? Czy warto się dzielić
zabawkami? Jak brzmi kilka bardzo ważnych słów, które powinien znać i Jaś, i Janek, i Jan?
Tego dowiecie się z tej wesołej i kolorowej książeczki. Dwie doskonale znane dzieciom
bohaterki – Cecylka Knedelek i gąska Waleria – zapraszają do lektury i zapewniają mnóstwo
dobrej zabawy!
źródło opisu: http://jednosc.com.pl
źródło okładki: http://jednosc.com.pl

Gry i zabawy z dawnych lat / Katarzyna Piętka ; il. Agata Raczyńska. Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2016.
Aby dobrze się bawić, niewiele potrzeba. Wystarczy chwycić się za ręce
i krążyć w kole…
Graliście w komórki do wynajęcia, ziemniaka, tramwaj, gumę? Wiecie, co
to hacele, chłopek, pikuty, zośka? Przypominamy zabawy z czasów, kiedy
nie było komputerów, kablówki, a nawet i telewizora w wielu domach.
Kiedy dzieci spędzały dużo czasu na dworze i po prostu bawiły się ze sobą. Kiedy osiedla nie
były grodzone, kiedy biegało się z kluczem na szyi, a centrum towarzyskim podwórek był
trzepak.
Wśród pięćdziesięciu przypomnianych w książce zabaw i gier znalazły się te najprostsze jak
„Baloniku nasz malutki”, „Mam chusteczkę haftowaną” czy „Mało nas do pieczenia chleba”,
zabawy typowo podwórkowe jak dwa ognie, kapsle, wojna, ale i zabawy ludowe jak „Uciekła
mi przepióreczka w proso”, „Jaworowi ludzie”, „Król Lul”, „Moja Ulijanko” czy wreszcie
zabawy na niepogodę jak pomidor, piekło-niebo, inteligencja, wisielec, teatr cieni i wiele
innych.
Chcemy tą książką nie tylko zachęcić do podróży sentymentalnej w przeszłość, ale przede
wszystkim dać współczesnym dzieciom skarbnicę pomysłów na dobrą zabawę.
źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

