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Autyzm a wczesna interwencja : rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi / 
James Ball ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : 
Harmonia Universalis, 2016. 
 
W niniejszej książce autor odpowiada na trzy podstawowe pytania 
zadawane przez rodziców dzieci z autyzmem: 

 Co powinienem najpierw wiedzieć? 
 Co powinienem najpierw zrobić? 
 Jaki program terapii jest odpowiedni dla mojego dziecka? 

James Ball w przystępny sposób tłumaczy, czym jest autyzm, a czym nie jest, i przedstawia 
program wczesnej interwencji oraz składniki „idealnego” programu terapii dla małych dzieci 
z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Omawia też różne techniki o udowodnionej 
skuteczności oraz narzędzia pozwalające ocenić, czy techniki te są odpowiednie dla danego 
dziecka i jego rodziny. 
 
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl 
źródło okładki: http://harmonia.edu.pl  
 
 

Kim jest Ryś? : opowieść o chłopcu z zespołem Aspergera / Joanna 
Chromik - Kovaćs, Izabela Banaszczyk. - Gdańsk : Wydawnictwo 
Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2016. 
 
Kim jest Ryś? to pięknie ilustrowane opowiadanie, którego bohaterem 
jest chłopiec z zespołem Aspergera (ZA). Powstało z myślą o tym, by 
mogło zostać wykorzystane jako materiał służący integracji klasy czy 
grupy, do której uczęszcza uczeń z ZA. Jednak by rówieśnicy mogli 
zrozumieć swojego kolegę z ZA, muszą z jednej strony poznać jego 

odmienność, z drugiej zaś dostrzec jego potencjał, mocne strony i pozytywne cechy. 
Opowiadanie skonstruowane jest w zatem w ten sposób, by pokazać kolegom z klasy 
charakterystyczne cechy dziecka z zespołem Aspergera – właśnie te, które mogą się 
wydawać dziwne czy denerwować innych. Książkę tę można wykorzystać zarówno do pracy 
 z klasą czy z grupą, na przykład socjoterapeutyczną, jak i w trakcie indywidualnych rozmów 
psychologa, pedagoga, nauczyciela z dzieckiem. Natomiast wspólna lektura opowiadania  
z rodzicem oraz rozmowa na temat cech i zachowań głównego bohatera pomoże nawiązać 
nić porozumienia i zrozumieć specyfikę funkcjonowania osoby z zespołem Aspergera. 
 
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl 
źródło okładki: http://harmonia.edu.pl  
 



Jak się uczyć / Ron Fry ; przełożyła Bożena Jóźwiak. - Poznań : Dom 
Wydawniczy REBIS, 2016. 
 
 
Jak się uczyć:  
• Pomaga uczniom i studentom w każdym wieku – od szkoły 
podstawowej aż do uzyskania dyplomu, nawet tym, którzy po długiej 
przerwie wracają do nauki.  
• Wpaja umiejętności, które będą przydatne również poza szkołą czy 
uczelnią i w późniejszym życiu.  

• Zawiera wskazówki, jak pomagać w nauce młodszym dzieciom, zwalczać zmęczenie   
i znudzenie w trakcie nauki, najwięcej skorzystać z zajęć klasowych i wiele innych. 
 
źródło opisu: http://www.rebis.com.pl 
źródło okładki: http://www.rebis.com.pl 
 

 
Duński przepis na szczęście : najskuteczniejsza filozofia wychowania / 
Jessica Alexander, Iben Sandahl ; [przekł. Elżbieta Kowalewska i Jolanta 
Sawicka]. - Warszawa : Muza, 2016. 
 
 
Autorki książki próbują wyjaśnić, jak to się dzieje, że duńskie dzieci – 
i duńscy rodzice – są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Przekazują 
nam wiedzę o wychowywaniu dzieci, tak aby były pewne siebie, odporne 
na przeciwności losu i zdolne do podejmowania wyzwań, aby nie czuły  
się samotne. 

 
źródło opisu: http://muza.com.pl 
źródło okładki: http://muza.com.pl 
 

 
Logopedia artystyczna / red. nauk. Barbara Kamińska, Stanisław 
Milewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.  
 
 
Monografia Logopedia artystyczna stanowi cenne uzupełnienie serii 
podręczników logopedycznych publikowanych przez wydawnictwo 
naukowe Harmonia Universalis. Tom ten jest wartościowy merytorycznie 
– proponuje się w nim sposób ujmowania tego działu logopedii oraz 
zakresy, treści, a także metody i techniki pracy w dziedzinie logopedii 

artystycznej. 
 
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl 
źródło okładki: http://harmonia.edu.pl  
 


