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Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.
Wśród publikacji dostępnych na polskim rynku wydawniczym można
spotkać prace poruszające różne aspekty zaburzeń, ale znacznie trudniej
znaleźć takie, które zagadnienie to ujmowałyby w sposób wyczerpujący,
a jednocześnie tak praktyczny. Ogromnym walorem książki są liczne
przykłady i opisy zaburzeń zachowania, emocji i mowy. Przedstawione
jest ich tło rodzinne, przebieg terapii oraz skutki dla bliskich i odległych
losów dziecka. Zostały one zaczerpnięte zarówno z własnej praktyki autora, jak również
z literatury, Internetu i wspomnień rodziców. Opis każdego przypadku zawiera cenny
komentarz.
źródło opisu: http://harmonia.edu.pl
źródło okładki: http://harmonia.edu.pl
Moodle dla nauczycieli i trenerów / Piotr Brzózka. - Wyd. 2 rozsz. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2016.
Ta książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą przekazywać
wiedzę za pośrednictwem sieci. Znajdziesz w niej najważniejsze
informacje ułatwiające wystartowanie z własnym kursem. Dowiesz się,
jak obsługiwać Moodle, przygotowywać materiały i stworzyć
profesjonalne szkolenie.

źródło opisu: http://www.matras.pl
źródło okładki: http://www.matras.pl
Funkcjonowanie osobiste i społeczne : podręcznik dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Borowska-Kociemba,
Małgorzata Krukowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016.
Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz
mających trudności w uczeniu się. Materiał opracowano
z uwzględnieniem zmian zachodzących w przyrodzie, ważnych wydarzeń
oraz cyklu życia człowieka, co ułatwia zrozumienie otaczającej
rzeczywistości.
źródło opisu: http://www.empik.com
źródło okładki: http://www.empik.com

Dziecko jako projekt rodzicielski? : przekonania matek na temat
wychowania i ich percepcja zachowań dziecka / Anna SzymanikKostrzewska. - Warszawa : Difin, 2016.

Książka obejmuje badania współczesnych matek małych dzieci. Autorka
za cel przyjęła udowodnienie, iż istnieje współzależność pomiędzy
przekonaniami współczesnych matek na temat rozwoju i wychowania
dzieci oraz wynikającymi z nich zachowaniami matek, a obserwowanymi
przez matki u swoich dzieci wczesnymi zachowaniami o charakterze kompresji wiekowej.
Przyczyn takich zachowań, jak użytkowanie przez małe dzieci technologii (np. telefonów
komórkowych), wybieranie zabawek, pokarmów czy ubrań, upatruje w praktykach
rodzicielskich, powiązanych z wiarą matek w mity wychowawcze, mianowicie: dziecko jest
najważniejsze na świecie, a obowiązkiem rodzica jest zapewnić mu szczęśliwe dzieciństwo.
Akcentując umiarkowaną powszechność zachowań rodzicielskich, składających się na
projektowanie dzieciństwa, stara się określić ich psychospołeczne podstawy oraz opisać
skutki w postaci obserwowanych obecnie, quasi - dorosłych zachowań dziecięcych.

źródło opisu: http://www.eduksiegarnia.pl
źródło okładki: http://www.eduksiegarnia.pl

Gry i zabawy dla dzieci / Małgorzata Cieślak ; ilustrowała Joanna ZagnerKołat. - Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2016.
Wspaniała książka, która pozwala uczyć dziecko kreatywności, a także
odkrywać jego zdolności. Poradnik zawiera kilkaset zabaw, prostych
i bardziej skomplikowanych, przeznaczonych dla dzieci już od pierwszego
miesiąca życia. Autorka wymyśliła je dla własnych dzieci
i wraz z nimi je przetestowała. To pozycja dla rodziców i opiekunów,
która nie wymaga posiadania drogich zabawek i sprzętów. Przecież
najlepsze zabawy to te, podczas których dziecko użyje swojej wyobraźni! Ile radości dają
papierowy samolot, klocki z pudełek, instrumenty z misek i garnków, kukiełki z ziemniaka czy
puzzle wycięte z kolorowego opakowania. Czasem niewiele potrzeba, by wyczarować świat,
który zachwyci malucha. Ponadto każda z opisanych zabaw może być wykorzystana także
w późniejszym wieku – to inspirujące, kiedy dziecko samo rozwija i udoskonala znaną już
zabawę.
Chciałam, aby zabawa z dzieckiem nie ograniczała się do przebywania z maluchem w domu.
Stąd pomysły na zabawy na łące, nad morzem, w lesie czy podczas jazdy samochodem oraz
podczas kąpieli. Bawmy się z dziećmi najczęściej, jak możemy. To zaprocentuje w przyszłości!
Ze wstępu Autorki
źródło opisu: http://nk.com.pl
źródło okładki: http://nk.com.pl

