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Co dzień naprzód! Oto świat : karty pracy dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi / Maria Dawidowicz, Katarzyna Kozak ; [oprac. 
graf., il. i proj. teczki Dawid Żabiński]. - Gdańsk : Wydawnictwo 
Harmonia, 2016. 
 
 
Karty pracy „Co dzień naprzód!” wzbogacą warsztat pracy nauczycieli 
oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie powstało z myślą o: 

 przedszkolakach, których rozwój przebiega typowo; 
 przedszkolakach, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem; 
 uczniach początkowych klas szkoły integracyjnej lub specjalnej; 
 uczniach ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. 
Zadania mają na celu poszerzanie wiedzy dziecka o samym sobie, o najbliższym i dalszym 
otoczeniu, o zachodzących w świecie prawidłowościach. Pomagają rozwijać myślenie 
przyczynowo-skutkowe, funkcje percepcyjne oraz sprawność grafomotoryczną. Polecenia 
zostały sformułowane w taki sposób, żeby nieustannie, przy każdej okazji zachęcać dziecko 
do mówienia lub komunikowania się w dostępny mu sposób. Publikacja „Co dzień naprzód!” 
składa się z trzech części („Oto ja”, „Oto my”, „Oto świat”). Wszystkie ćwiczenia zostały 
przygotowane na trzech poziomach trudności, które oznaczono literami A, B, C. 
 
źródło opisu: www.harmonia.edu.pl 
źródło okładki: www.harmonia.edu.pl 
 

 
Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne / 
Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
2016. 
 
Celem publikacji jest wprowadzenie do polskiej edukacji - w teorii  
i praktyce - pojęcia i problematyki edukacji dla mądrości. Książka jest 
inspirowana przez dokonania R. Sternberga i jego koncepcję edukacji dla 
mądrości (publikacja Teaching for Wisdom), a także przez własne 
poszukiwania i praktykę autorki w zakresie takich rozwiązań 

edukacyjnych. Pozwalają one w sposób optymalny rozwinąć potencjalne zdolności dziecka  
i jego osobowość, tak aby potrafiło ono radzić sobie z wyzwaniami cywilizacyjnymi XXI wieku. 
 
źródło opisu: http://www.empik.com 
źródło okładki: http://www.empik.com 



Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia : scenariusze zajęć 
dla nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej / Piotr 
Winczewski. - Warszawa : Difin, 2016. 
 
 
Jest to książka jakiej obecnie brakuje na rynku, prezentuje bowiem 
sposób korygowania wad postawy ciała u kilkulatków. Wszelkie zajęcia 
usprawniania ruchowego dla paroletnich dzieci należy wszakże 
prowadzić w oparciu o gry i zabawy. Tymczasem dostępne publikacje 

zawierają jedynie ćwiczenia ścisłe. Owszem, czasem nadaje się im nazwy, aby upodobnić je 
do zabaw, ale nie wyposaża się ich w fabuły. Autor jednak nie skonstruował nowej metody 
prowadzenia zajęć. Wręcz przeciwnie - zastosował się jedynie do kanonów metodyki 
określających to, jak należy prowadzić zajęcia ruchowe dla kilkulatków. Dlatego właśnie 
każde z ćwiczeń wyposażył w fabułę. Wyeksponował w niej narrację wprowadzającą dziecko 
do realizowania zadania ruchowego i pogadankę końcową stanowiącą jego zwieńczenie. 
 
 
źródło opisu: http://www.gandalf.com.pl 
źródło okładki: http://www.gandalf.com.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. 
 
Podręcznik zawiera duże zdjęcia i ilustracje oraz teksty zapisane dużymi drukowanymi 
literami. Jest tak skonstruowany, aby nauczyciel miał wiele możliwości jego zastosowania,  
w zależności od umiejętności i potrzeb uczniów. Należy bowiem pamiętać o zróżnicowanym 
poziomie uczniów w grupie i dostosowaniu zadań do ich możliwości rozwojowych. Wyżej 
funkcjonujący uczniowie mogą czytać teksty i pytania samodzielnie, układać pytania do 
tekstu, przepisywać je do zeszytu i udzielać pisemnych odpowiedzi. Uczniom, którzy nie 
opanowali techniki czytania, teksty i pytania czyta nauczyciel. Etykiety umożliwiają nabycie 
umiejętności czytania globalnego. Uczniowie niżej funkcjonujący mogą wskazywać zdjęcia  
i ilustracje oraz ich elementy, co pozwoli rozwijać zakres rozumienia mowy, nazywać osoby, 
przedmioty, czynności i zjawiska. 
 
źródło opisu: www.harmonia.edu.pl 
źródło okładki: www.harmonia.edu.pl 


