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I KSIĄŻKI Z TEMATYKI AUTYZMU : 
 Autyzm a wczesna interwencja : rzeczowe pytania, życiowe 

odpowiedzi / James Ball ; przekład Agnieszka Pałynyczko-

Ćwiklińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016, sygn. 33463.  

W 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. 

 

 



 Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci : z perspektywy 
fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa / Jagoda 

Cieszyńska-Rożek. - Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2013, 

sygn. 33788. 

Książka napisana dla logopedów, terapeutów, psychologów, pedagogów 
oraz dla rodziców i dziadków wszystkich dzieci z problemami rozwoju 
funkcji poznawczych. Przedstawione zostało nowe podejście w 
diagnozowaniu oraz terapii zaburzeń rozwojowych. W pierwszej części 
scharakteryzowany został rozwój dzieci od urodzenia do szóstego roku 
życia, a także trzy różne koncepcje terapeutyczne wynikające z przyjętej 
filozofii człowieka. W drugiej części Autorka opisała metody diagnozowania 
funkcji poznawczych oraz różne zaburzenia rozwoju dzieci. Ostatnia część 
to omówienie 17 elementów metody krakowskiej, uwzględniając podstawy 
naukowe i rozwiązania praktyczne.  

 

 



   Prawdziwy człowiek : osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w 
autyzmie / Gunilla Gerland ; tł. Hania Uscka-Wehlou. - Warszawa : 

ABC a Wolters Kluwer Business, 2015, sygn. 33004. 

Książka pomoże nauczycielom, pedagogom oraz rodzicom w dostrzeżeniu w 
dziecku ukrytego autyzmu, co pozwoli na dostosowanie procesu nauczania i 
wychowania do jego potrzeb oraz możliwości. Przyczyni się także do 
rozwoju umiejętności pracy z dziećmi chorymi. Jest bezcennym źródłem 
wiedzy i inspiracji. Uczy tolerancji, empatii, otwartości i zrozumienia 
inności. 

 



 Autyzm i problemy natury sensorycznej / Temple Grandin ; 
tłumaczenie Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia, 2017, sygn. 

34020.  

Doświadczenia własne autorki stanowią pretekst do przekazania 
Czytelnikowi rad dotyczących wychowywania dziecka z autyzmem. W 
książce skupiono się na sposobie myślenia osób ze spektrum oraz na 
problemach sensorycznych. Grandin używa prostego języka, a jej narracja 
nie przytłacza nadmiarem faktów naukowych. 

 



II KSIĄŻKI Z TEMATYKI LOGOPEDYCZNEJ: 

 Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : 

konteksty teoretyczne i praktyka / pod redakcją naukową Ewy 

Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani. - Kraków : "Impuls", 

2017, sygn. 34031.  

 Struktura książki ma 2 części. Pierwsza z nich dotyczy diagnozy i terapii w 

ujęciu logopedycznym, psychologicznym i medycznym, druga zaś podejmuje 

problematykę diagnozy i terapii w ujęciu edukacyjnym, pedagogicznym i 

społecznym. 



 Metoda Dobrego Startu : od słowa do zdania od zdania do tekstu : 

wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym rozwojem 

mowy i wadą słuchu / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Szewczyk. - 

Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016, sygn. 33989.  

W podręczniku znajduje się rozdział poświęcony dzieciom z wadą słuchu i 
ich specjalnym potrzebom edukacyjnym, charakterystyka 
Metody Dobrego Startu i jej zastosowania w pracy z tymi dziećmi, a także 
dokładny opis programu Od słowa do zdania, od zdania do tekstu i zajęć, na 
których jest on stosowany. Oprócz tego są również trzy przykładowe 
scenariusze zajęć oraz propozycje zabaw i ćwiczeń. 

 



 Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i 
specjalistów / Maria Bystrzanowska. - Kraków : "Impuls”, 2017, sygn. 

33945. 

Rodzice i nauczyciele otrzymują do ręki poradnik, z którego dowiedzą się, 
jak rozpoznać mutyzm, jak postępować z dzieckiem z tą przypadłością, 
gdzie szukać pomocy, jak wygląda diagnostyka i proces terapii. Specjaliści 
zaś mogą skonfrontować własne doświadczenia z doświadczeniami Autorki. 

 



 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole : 

zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i 

odpowiedzi, narzędzia / Marzenna Czarnocka. - Warszawa : 
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2016, sygn. 33688. 

W książce znajdują się przykłady praktycznych rozwiązań związane z 
organizacją i dokumentowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W 
poradniku dyrektor znajdzie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
m.in. związane z zatrudnianiem nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W publikacji znajdują się także 
gotowe narzędzia, szablony, które dyrektor może wykorzystać w codziennej 
pracy. Wśród nich m.in. wzór indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego. 

 



III SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ : 

 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / 

pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo 
Pedagogiczne ZNP, cop. 2012, sygn. 32078. 

Zbiór ten wzbogaca wiedzę na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i 
młodzieży, zaznajamia z wynikami badań diagnostycznych przeprowadzonych wśród 
uczniów, z opiniami nauczycieli o uczniach mających specjalne potrzeby edukacyjne, 
wreszcie z badaniami procesu dydaktycznego. Artykuły skłaniają do głębszej refleksji 
nad tym, jak pracować z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
dostarczają przykładów metod i form tej pracy oraz wzorów postępowania 
dydaktycznego (zarówno w zespole klasowym, jak i indywidualnych). 

 



 Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach 

terapeutycznych w przedszkolu / Anna Klim-Klimaszewska. - 

Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2015, sygn. 32855. 

Dzieci mogące mieć w przyszłości problemy z czytaniem i pisaniem można 
zauważyć już w przedszkolu. W pierwszym rozdziale książki przedstawiona 
jest problematyka ryzyka dysleksji i dysgrafii. W drugim omawiana jest 
organizacja zajęć terapeutycznych. Natomiast w rozdziale trzecim znalazły 
się praktyczne rozwiązania w postaci metod, ćwiczeń, scenariuszy zajęć i 
planów pracy przydatne podczas prowadzenia zajęć terapeutycznych w 
przedszkolach z dziećmi ryzyka dysleksji i dysgrafii. 

 



 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją / Gavin 

Reid, Shannon Green ; przekł. Izabela Zakrzewska. - Gdańsk : 

Harmonia Universalis, 2015, sygn. 33153. 

Publikacja to zbiór wypróbowanych i efektywnych metod pracy z dziećmi z 
diagnozą dysleksji. Zawarte w książce ćwiczenia i pomysły mogą być łatwo 
modyfikowane i dostosowywane do różnych rodzajów zajęć. Są 
odpowiednie dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 5. do 19. 
roku życia. Nie wymagają też żadnego specjalnego wyposażenia. 
Wzbogacono je opisami wyjaśniającymi naturę dysleksji. 

 

 

 



 Rozpoznać, wspierać, rozwijać : poradnia psychologiczno-

pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny / Marzenna Czarnocka, 

Maria Foryś, Kinga Truś. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

2014, sygn. 32755. 

Publikacja dotyczy wspierania szkoły przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną w działaniach skoncentrowanych na uczniu zdolnym. 

 



IV PROGRAMY TERAPEUTYCZNE : 
 Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne : dla I etapu nauczania 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : 
Wydawnictwo Harmonia, 2017, sygn. 34073. 

  Programy obejmują treści kształcenia zgodne z podstawą programową zawartą w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są 
ściśle skorelowane z publikacjami: Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Umożliwi to 
efektywne realizowanie i monitorowanie programu edukacyjno-terapeutycznego 
oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym. 

 

 



 Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : 

Wydawnictwo Harmonia, 2017, sygn. 34074. 

 



 Ja i moje potrzeby : program zajęć kinestetyczno-komunikacyjny 

dla dzieci ze znaczną lub głęboką niepełnosprawnością 

intelektualną / Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś. - Gdańsk : 

Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017, 

sygn. 33982, 34049.  

Publikacja jest skierowana głównie do rodziców dzieci z głęboką i znaczną 
niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Powstała w odpowiedzi na potrzeby związane z chęcią 
ułatwienia dziecku funkcjonowania w środowisku domowym na 
podstawowym poziomie. To również doskonała pomoc dla terapeutów, 
którzy wiedzą, jak ważne jest obranie wraz z rodzicami wspólnego modelu 
oddziaływania na dziecko.  

 



Przydatne materiały: 

Zestawienia bibliograficzne 

dostępne na stronie Biblioteki 

Pedagogicznej : 

www.trzcianka.bp.pila.pl  

w zakładce Aktualności 
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