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Radziwiłłowicz Wioletta 

Depresja u dzieci i młodzieży  
Analiza systemu rodzinnego-ujęcie kliniczne  

W niniejszej publikacji przedstawiono obecny stan 

wiedzy na temat biologicznych, psychologicznych  

i społecznych czynników i procesów rozwojowych, 

które odgrywają rolę w etiologii depresji u dzieci  

i młodzieży oraz utrzymywaniu się jej objawów. 

Pojedyncze czynniki ryzyka rzadko prowadzą do 

depresji, natomiast szczególna wielopoziomowa  

i bardzo złożona organizacja procesów biologicznych  

i psychospołecznych powoduje wystąpienie objawów 

choroby.  

Sygn. 64.122 

 

 

Collados Zorraquino Jose  

 

Depresja u dzieci i młodzieży. Jak 

odzyskać radość życia? 

 

Depresja jest jedną z najpoważniejszych chorób 

dotykających człowieka. W przypadku dzieci jest 

tym bardziej niebezpieczna, że może zaciążyć na 

całym życiu. Często przyczyną takich dziecięcych 

depresji są nieprawidłowe postawy rodziców, 

niezrozumienie, lub jego brak, stawianie 

nadmiernych wymagań w stosunku do dzieci, 

których te nie mogą spełnić. Książka traktuje o tym 

w jaki sposób pomóc dziecku, które zaczyna 

wykazywać brak woli, które opuszcza się w nauce, 

jest drażliwe, ma niską samoocenę. Rodzicom 

ułatwia zrozumienie, że nie powinni szukać 

winnych, ale okazać dziecku wsparcie, zapewnić 

pomoc psychologiczną. 

Sygn. 63.194 
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Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska 

 
Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania  
i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole 
 

Zaburzenia żywienia oraz okaleczanie się często ze sobą  

współwystępują. Budzą lęk i niezrozumienie otoczenia, stanowiąc tym 

samym wyzwanie dla profesjonalistów zajmujących się pomaganiem. 

 

Tymczasem dla młodych ludzi zachowania te bywają drogą do 

 realizacji ważnych potrzeb. Wzmacniają poczucie własnej wartości, 

bywają sposobem kontrolowania własnego życia lub strategią radzenia 

sobie z silnymi emocjami, które towarzyszą kryzysowi tożsamości 

okresu dorastania.  

Autorzy adresują książkę przede wszystkim do osób, które pozostają w kontakcie z młodzieżą 

 i czują się odpowiedzialne za wspieranie prawidłowego jej rozwoju.  

Kierują ją do wychowawców, nauczycieli i opiekunów szkół, internatów, szpitali, świetlic 

socjoterapeutycznych i domów dziecka. Osoby te często jako pierwsze odbierają sygnały  

o autodestruktywnych tendencjach wychowanków.  

Z odpowiednią wiedzą mogą stać się nieocenionym źródłem wsparcia emocjonalnego  

i informacyjnego, przeciwdziałać pogłębianiu problemu, budzić motywację do korzystania  

z profesjonalnej pomocy oraz inicjować działania profilaktyczne wśród kolegów osób 
dotkniętych problemem autodestruktywności. 

Sygn. 63.792 
 
 

    

 

 

              Starzomska Małgorzata 

             Anoreksja. Trudne pytania  

 
Większość tekstu to próba odpowiedzi na pytania 

dotyczące natury, przebiegu i leczenia tych zaburzeń. 

Wśród pytań pojawiają się m.in. Czy anoreksja jest 

chorobą? Jak rozpoznać osobę z anoreksją w najbliższym 

otoczeniu? Czy anoreksja jest nałogiem? Czy przyczyną 

anoreksji jest kultura? Jaki jest „tajemniczy kod” osób 

 z anoreksją? Dlaczego stosuje się terapię anoreksji za 

pomocą poczty elektronicznej? Czy osoba z anoreksją chce 

umrzeć? Jak powinno się rozmawiać z osobą z anoreksją? 

Sygn. 61.707 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Starzomska+Ma%C5%82gorzata
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 Wychowanie. Najtrudniejsza ze sztuk pięknych 

 Jak komunikować się z dzieckiem, czyli sztuka rozmowy, 

słuchania i mówienia „nie” 

 Jak ustalać normy i nie dopuścić do ich przekraczania, 

czyli sztuka balansowania na linie 

 Jak traktować uczucia i emocje dziecka, czyli sztuka 

cierpliwości i powściągania pierwszego odruchu 

Każdy rodzic w mniejszym lub większym stopniu zmaga się z 

trudnościami dotyczącymi wychowania dziecka. Czasem ogarnia 

go frustracja, czasem czuje się bezradny,  

a czasem potrzebuje po prostu drobnej podpowiedzi, by relacje z 

dzieckiem wróciły na właściwe tory i znów zaczęły sprawiać 

przyjemność obu zainteresowanym stronom. Jeśli czujesz, że w 

tej sferze warto byłoby coś poprawić, ale nie wiesz, od czego 

zacząć i jak wyjść poza zaklęty krąg schematów zachowań wyniesionych z własnego dzieciństwa, 

sięgnij po tę publikację. 

Jej autorka - matka czwórki dzieci, pedagog szkolny, pracownik poradni psychologiczno-

pedagogicznej, terapeutka, socjoterapeutka, trenerka w Szkole dla Rodziców  

i Wychowawców - pokazuje, jak rozmawiać z dzieckiem (także nastoletnim!), by nie przypominało 

to rzucania grochem o ścianę ani gry w ping-ponga. Uczy wyznaczania rozsądnych granic bez 

deptania godności małego człowieka. Podpowiada, w którym momencie warto dać dziecku prawo 

do samodzielnego podejmowania decyzji i ponoszenia konsekwencji tych wyborów. Zwraca uwagę 

na znaczenie wspólnych zainteresowań, omawia kwestie planów na przyszłość, a wszystko to z 

życzliwością, humorem i taktem.  

Sygn. 65781 

                Z dzieckiem w świat wartości 

Dlaczego trzeba i jak uczyć dziecko wartości? Okazywanie 

szacunku, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga – co zrobić, 

by nie pozostały one pustymi słowami. Odpowiedź na te 

pytania, i na wiele innych, znajdziecie w książce „Z dzieckiem 

w świat wartości” Ireny Koźmińskiej – założycielki i prezesa 

Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, inicjatorki 

sławnej kampanii społecznej, oraz Elżbiety Olszewskiej – 

dyrektor programowej Fundacji. Książka ta powstała  

w oparciu o najnowsze badania i wieloletnie doświadczenie 

Ireny Koźmińskiej, jest napisana przystępnym językiem i 

zawiera wiele praktycznych porad dla rodziców, chcących 

zadbać o emocjonalny rozwój i szczęście swoich dzieci. 

Sygn.  65888 
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                   Uspokajanie dziecka 

 

 

Dzięki temu poradnikowi zdobędziesz niezbędną wiedzę  

i umiejętności, które pomogą ci zrozumieć źródła dziecięcego 

niezadowolenia oraz szybko uspokoić malucha. Nauczysz się 

odczytywać, co dziecko pragnie ci przekazać za pomocą danego 

rodzaju płaczu, śmiechu czy grymasu. Dowiesz się, jak wspierać je  

w rozwijaniu metod uspokajania się odpowiednich do wieku  

i sytuacji. Przede wszystkim jednak uwierzysz we własną intuicję, 

zrozumiesz, że błędy zdarzają się wszystkim,  

i nauczysz się wyciągać z nich wnioski na przyszłość. 

Sygn.  65993 

 

 

 

 
 

Zaburzenia zachowania u dzieci 
 

Książka w ciekawy sposób podejmuje bardzo trudną tematykę, 

jaką jest agresja i zaburzenia zachowania u dzieci. Całość opiera 

się na założeniu, że dzieci nie rodzą się złe  

i możemy je ochronić przed różnymi życiowymi konsekwencjami. 

Przedstawiono tu nie tylko wyniki badań nad agresją, ale także 

opisano praktyczne, realizowane  

programy terapeutyczne. 

Postaraliśmy by książka kompleksowo i jak najbardziej 

praktycznie przedstawiała problem trudnych zachowań, agresji i 

zaburzeń zachowania, począwszy od obrazu klinicznego, wyników 

badań, sposobu prowadzenia diagnozy, poprzez budowanie 

kompleksowego modelu pomocy, prowadzenie terapii do trudności 

w pracy z takimi pacjentami w szkole, świetlicy terapeutycznej czy 

domu dziecka. Dla mnie ważne jest, że opisywane w tej książce praktyczne programy nie są 

jedynie wynikami badań akademickich, ale realnymi działaniami, które prowadzonymi w polskiej 

rzeczywistości, dającymi zauważalne, pozytywne efekty. 

Ze Wstępu dr  n. med. Artura Kołakowskiego. 

 

Sygn.  65122 
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 O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic 

 

 

Interesująca, przeznaczona dla rodziców, opiekunów 

i nauczycieli publikacja, w której Autorka w kompetentny 

sposób prezentuje: skrót teoretycznych odniesień do 

tematyki ADHD, praktyczne wskazówki, jak postępować  

z dzieckiem Indygo: w szkole, w środowisku rodzinnym, 

klucz do rozumienia wagi problemu. 

 

Sygn. 62603 

 

 

 

 

 

 Przedszkolaki.  

Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć 

powinien 

 

W tej książce opisane zostały najbardziej typowe 

trudności, z jakimi może borykać się dziecko w 

wieku 3-7 lat; podane są także wskazówki, jak 

można poradzić sobie z nimi samemu lub jak 

zauważyć moment, kiedy należy zgłosić się po 

pomoc do specjalisty. 

Sygn. 63053 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Katarzyna Wnukowska 

 

CZY MOJE DZIECKO MÓWI POPRAWNIE – poradnik 

logopedyczny 

Poradnik napisany językiem lekkim, zwięzłym i jasnym,  

z zabawnymi przykładami z praktyki Autorki, może być lekturą 

przystępną dla każdego rodzica, opiekuna czy nauczyciela. Jest to 

pozycja dla tych, którzy chcą w sposób mądry czuwać nad 

poprawnym rozwojem mowy swojego dziecka, nawet jeśli dopiero 

czekają na narodziny upragnionego maleństwa.  

W książce objaśniony jest proces mówienia oraz etapy jego 

rozwoju. Znajdują się w niej podpowiedzi, w jaki sposób 

wspomagać ten rozwój, nie tylko poprzez czytanie bajek, mówienie do dziecka i śpiewanie 

mu, ale także zajęcia ruchowe i manualne, rozmowy i uważne słuchanie. Czytelnik otrzyma 

również przestrogi przed zachowaniami, które mogą ten rozwój zahamować lub opóźnić. 

W poradniku znajdują się informacje o przyczynach i konsekwencjach opóźnienia rozwoju 

mowy. Autorka tłumaczy, jak rozpoznać te nieprawidłowości, jak im zapobiegać i co robić, 

żeby je korygować. Porusza też istotny dziś problem nauczania języków obcych już bardzo 

małych dzieci. Następnie omawia zaburzenia określane jako niesamoistny opóźniony rozwój 

mowy. 

 Książka zawiera też część praktyczną. Dowiemy się z niej między innymi, kiedy należy pójść 

do specjalisty, a kiedy fachowa pomoc nie jest potrzebna, gdyż błędy wymowy są 

dopuszczalne przez normy rozwojowe. 

Sygn. 67.412 
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Isabelle Filliozat 

Nie ma rodziców doskonałych: Historia naszych dzieci 

zaczyna się od nas samych 

Nie ma rodziców doskonałych. Jak dotrzeć do sedna sprzecznych 

uczuć, które kierują nami jako rodzicami? 

 Naszym dzieciom chcielibyśmy okazywać wyłącznie miłość  

i czułość. Nie jest to jednak takie proste. Nie zawsze jesteśmy  

w pełni zadowoleni z tego, jacy jesteśmy jako rodzice. 

Przyłapujemy się raz za razem na tym, że postępujemy zgodnie 

ze wzorami rodzicielstwa zaczerpniętymi z naszego własnego dzieciństwa, choć 

obiecywaliśmy sobie, że będzie zupełnie inaczej. Skąd takie sprzeczności? Ponieważ prócz 

teoretycznych rozważań, istnieje też to, co nieuśwadomione. Nasze zranienia i nasza historia. 

 

Isabelle Filliozat, słynna francuska psychoterapeutka, proponuje drogi refleksji 

 i praktycznych ćwiczeń mających pomóc nam być rodzicami takimi, jakimi chcielibyśmy 

być. Odetchnij z ulgą i koniecznie sięgnij po tę książkę. Jej autorka w sposób prosty  

i bezpośredni pomaga rozwiązać najczęstsze błędy, które popełniają rodzice. 

Sygn. 67.859 

Aneta Czerska 

Czytanie dla rozwoju: wczesnodziecięca nauka 

czytania metodą Cudowne Dziecko 

Czytanie należy traktować jako bardzo złożoną funkcję 

mózgu, w którą zaangażowanych jest wiele jego 

obszarów, i która rozwija się przez wiele lat, gdyż 

wymaga bardzo dobrych połączeń między różnymi 

obszarami mózgu. 

Czytanie wymaga sprawności mózgu na jeszcze wyższym 

poziomie niż mowa, dlatego konieczne staje się 

przeznaczenie na kształtowanie tej umiejętności 

pierwszych sześciu lat życia, kiedy mózg jest najbardziej 

plastyczny. 

Tematem publikacji jest wczesnodziecięca nauka czytania dla dzieci najmłodszych.  

Po raz pierwszy została przedstawiona metoda nauki czytania w języku polskim dla dzieci od 

urodzenia, która jest dla nich interesująca, a dla rodziców łatwa do zastosowania.  

http://www.esprit.com.pl/images/okladka/500/1/0/0/0/439.jpg
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYlJqcopHPAhVoYZoKHSt_Ay0QjRwIBw&url=https://bookeriada.pl/patronat-aneta-czerska-czytanie-dla-rozwoju/&psig=AFQjCNFxTtjjF2FjawtkJ0qrXzA-DMppew&ust=1474025272621443
http://www.esprit.com.pl/s/wyniki/autor/82/Isabelle-Filliozat


Metoda Cudowne Dziecko rozwija wzrok, słuch i mowę dziecka, kształtuje myślenie 

operacyjne oraz świadomość otaczającego świata.  

Rozbudza w dzieciach miłość do czytania, pozwala na samodzielne odszyfrowanie kodu liter 

oraz czytanie i rozpoznawanie znaczenia wyrazów, zdań i tekstów.  

Czytanie dla rozwoju jest książką przeznaczoną dla każdego, kto jest zainteresowany 

rozwojem małego dziecka, zarówno pedagogów, jak i rodziców. 

Sygn. 67.586 

 

 

 

JESPER JUUL 

ZAMIAST WYCHOWANIA: O SILE RELACJI  

Z DZIECKIEM 

W osobistej rozmowie Jesper Juul porusza cale bogactwo wątków 

związanych z wychowaniem dzieci. Poczucie własnej wartości, 

nauka odpowiedzialności, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, 

problemy w szkole… ‒ te i wiele innych kwestii pojawiają się w 

tej książce. Cenne są liczne przykłady z doświadczenia i praktyki 

poradniczej duńskiego pedagoga, które pozwalają bliżej 

zrozumieć jego podejście do dzieci i do rożnych problemów  

w rodzinie. 

Juul opowiada o tym, co najważniejsze w relacjach z dziećmi: 

rezygnacji z pozycji siły i poważnym traktowaniu ich potrzeb. 

Jedną z nich jest chęć bycia naprawdę dostrzeżonym przez 

dorosłych. Wbrew pozorom nie jest to wcale łatwe. Podpowiada, 

jak kochać dzieci, żeby czuły, że są kochane, jak rozwiązywać 

konflikty rodzące się wokół władzy w rodzinie i jak może 

wyglądać prawdziwie osobista rozmowa z dzieckiem. 

 

Sygn. 67.659 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Raun Kaufman 

Autyzm – przełom w podejściu. Program Son-Rise, który 

pomógł rodzinom na całym świecie  

Jako chłopiec, Raun Kaufman został zdiagnozowany przez 

ekspertów jako dziecko autystyczne, o IQ poniżej 30  

i wymagające specjalistycznej opieki medycznej. Lata później, 

Raun ukończył studia z zakresu Etyki Biomedycznej na 

Uniwersytecie Browna, stał się znanym i cenionym ekspertem od 

zaburzeń ze spektrum autyzmu, a przede wszystkim najlepszym 

dowodem na to, że z autyzmu da się wyjść. 

 

Jak to możliwe? 

 

Dzięki programowi Son-Rise, rewolucyjnej metodzie stworzonej 

przez rodziców Kaufmana. Jego historia została opowiedziana w bestsellerowej książce 

"Przebudzenie naszego syna" 

 i poruszającym filmie telewizyjnym "Son-Rise: a Miracle of Love". W niniejszej książce 

Raun, opierając się na swoim doświadczeniu, a także przypadkach rodzin, którym pomógł 

wyprowadzić dzieci z autyzmu, przedstawia zasady programu, który pomógł mu i tysiącom 

innych osób. 

Sygn. 67.606 

 

Lucy Jane Miller 

Dzieci w świecie doznań 

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (sensory processing 

disorder - SPD) zmieniają sposób, w jaki dana osoba odbiera 

wrażenia smakowe, dotykowe, wzrokowe, ruchowe i związane 

ze świadomością własnego ciała. SPD sprawia, że codzienne 

czynności stają się wyzwaniem, i może skutkować problemami 

emocjonalnymi i społecznymi oraz trudnościami w nauce. 

Autorka dzieli się z czytelnikami rozległą wiedzą, nabytą dzięki 

wieloletniej pracy, i w przystępny sposób opowiada o objawach 

SPD, jego typach, diagnozie i terapii. W książce można też 

znaleźć rady dla całej rodziny dziecka o niezgranych zmysłach. 

 

Sygn. 67.650 

http://ecsmedia.pl/c/autyzm-przelom-w-podejsciu-program-son-rise-ktory-pomogl-rodzinom-na-calym-swiecie-b-iext43255735.jpg
http://ecsmedia.pl/c/dzieci-w-swiecie-doznan-b-iext43028057.jpg


Szaga Hanna 

Bajki terapeutyczne 

O tym, że bajki mają morał, wie każde dziecko. Ale o tym, jak 

morał wcielić w życie – już niekoniecznie. Każdy z nas 

pamięta z dzieciństwa przedziwne, magiczne baśnie,  

z namaszczeniem czytane przez mamę lub babcię. Baśnie,  

w których mówiące zwierzęta, złośliwe wiedźmy i dobre 

wróżki czarowały małych odbiorców, zasłuchanych z otwartą 

buzią. Jak jednak niezwykłe przygody Tomcia Palucha 

przełożyć na codzienne zmartwienia całkiem zwykłego 

przedszkolaka? Być może dlatego Hanna Szaga napisała Bajki 

terapeutyczne, czyli zbiór siedmiu krótkich opowiastek, 

tytułowych bajeczek, gdzie dzielnymi bohaterami są czasem 

bardzo nieśmiałe i zagubione przedszkolaki, a w roli złego czarnoksiężnika występują 

zjawiska doskonale znane małym Czytelnikom: mrok w ciemnym pokoju, autobus, który 

uciekł, potworna nieśmiałość, która ściska gardło. Z jaką ulgą nasz mały Czytelnik się dowie, 

że mrok pokoju skrywa ukochane Zabawki, autobus, który uciekł, nie był ostatnim,  

a nieśmiałych dzieci jest znacznie więcej, niż nam się zdawało… Bajki terapeutyczne – dla 

małych i dużych. 

Sygn. 66.285 

 

 

 

 

Molicka Maria 

Bajki terapeutyczne 

Konwencja bajki, konstruująca świat na poły realny, na 

poły fantastyczny, tworzy najbliższą rozumieniu 

dziecka rzeczywistość. Pozwala nie tylko zapoznać się 

i oswoić z sytuacjami budzącymi niepokój (rozstanie 

 z rodzicami, ciemność, kompromitacja, śmierć, 

hospitalizacja), ale i znaleźć cudowne rozwiązanie 

nękających problemów, skłaniając dziecko do szukania 

skutecznych sposobów radzenia sobie z własnymi 

trudnościami.  

Rodzice, terapeuci i wychowawcy zaznajomieni ze 

stosowanymi w bajkach technikami psychologicznymi 

z powodzeniem będą mogli wykorzystywać je we 

własnych fabułach terapeutycznych mających na celu 

uodpornienie dziecka przed lękiem lub znaczne 

zmniejszenie jego porażającego oddziaływania. 

Sygn. 62.158 

http://www.impulsoficyna.com.pl/okladki/big/978-83-7850-640-9.jpg?v=0


Zasępa Ewa 

Psychospołeczne funkcjonowanie osób 

 z zespołem Downa 

 

Praca, która przybliża życie osób dotkniętych zespołem 

Downa – temperament i osobowość chorych, nabywanie 

przez nich umiejętności przystosowawczych, a także 

funkcjonowanie ich rodzin. 

Monografia podejmuje problematykę osób z zespołem 

Downa − trisomią 21 − najczęstszą aberracją 

chromosomową występującą u człowieka. Życie 

psychospołeczne chorych scharakteryzowane zostało  

z uwzględnieniem stanu współczesnej wiedzy, osiągnięć 

różnych dziedzin nauki dotyczących właściwości ich 

funkcjonowania, a także trudności, których 

doświadczają pacjenci i ich rodziny. 

Ewa Zasępa omawia problemy związane z rozwojem niemowląt i małych dzieci, 

adolescentów, młodych dorosłych oraz ludzi starszych. Uwzględnienie szerokiego przedziału 

wiekowego jest niezwykle istotne z racji wydłużania się czasu życia osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, w tym również z zespołem Downa. Poruszane przez 

autorkę zagadnienia mają na celu poznanie i zrozumienie pacjentów, co bezpośrednio łączy 

się z podnoszeniem jakości udzielanej im pomocy, jak również z poprawą warunków życia 

chorych i ich rodzin. 

Sygn. 64.609 

Siegfried M. Pueschel 

Ku lepszej przyszłości. Zespół Downa. Przewodnik dla 

rodziców i opiekunów  

Książka napisana zarówno dla specjalistów i rodziców 

dzieci z zespołem Downa, jak również dla wszystkich osób 

chcących poszerzyć swą wiedzę na ten temat. Obok 

omówienia ogólnych i szczegółowych aspektów zespołu 

Downa (m.in prezentacji kwestii prenatalnego poradnictwa 

genetycznego i problemów medycznych oraz zagadnień 

związanych z wychowaniem i edukacją dziecka z zespołem 

Downa), niniejszy tom ma też na celu zaprezentowanie 

pozytywnego wizerunku osób z zespołem Downa, od ich 

narodzin po dorosłość. 

Autorzy książki to wysoko wykwalifikowani specjaliści  

w swych dziedzinach, mający w USA ważny wkład w rozwój badań nad problematyką 

zespołu Downa. 

Sygn. 64.605 

 

 

http://www.literatura.gildia.pl/tworcy/siegfried_pueschel/ku_lepszej_przyszlosci,okladka
http://www.literatura.gildia.pl/tworcy/siegfried_pueschel


Dziecko z astmą w rodzinie i szkole  

Poradnik dla rodziców, opiekunów i nauczycieli 

Znajomość istoty choroby, jaką jest astma oskrzelowa, 

rozumienia zasad leczenia przewlekłego i, co więcej, 

umiejętność udzielania właściwej pomocy w sytuacji 

zaostrzenia objawów jest obowiązkiem całego otoczenia 

dziecka, jego rodziców, opiekunów i nauczycieli. Taka 

zintegrowana opieka zapewnia dziecku choremu na astmę 

poczucie bezpieczeństwa, umożliwia prowadzenie normalnego 

życia, naukę, a nawet uprawianie sportu. Dlatego też broszura 

opracowana przez specjalistów pod redakcją prof. dr. hab. 

med. Andrzeja Emeryka, przewodniczącego Sekcji Pediatrii Polskiego Towarzystwa 

Alergologicznego, adresowana do nauczycieli i rodziców chorego na astmę dziecka jest cenną 

pozycją literaturową. Opracowanie to w bardzo przejrzysty, interesujący sposób przedstawia 

najważniejsze elementy patologii, jaką jest astma oskrzelowa, ze szczególnym odniesieniem 

do dzieci i zasady leczenia tej choroby zarówno  

w stanie stabilizacji astmy, jak i w okresie zaostrzeń jej objawów. Uczy, jak postępować, aby 

astma nie zakłócała normalnego funkcjonowania dziecka w środowisku. 

 

Sygn. 65112 

                   Jąkanie to nie wyrok.  Poradnik dla rodziców dzieci jąkających się 

W prezentowanej publikacji Autorka podpowiada, jakie kroki należy podjąć, aby nie dopuścić 

do rozwoju zaburzenia mowy. Wieloletnia praca zarówno z jąkającymi się dziećmi i ich 

rodzinami, jak i z osobami dorosłymi oraz zdobyte w ten sposób doświadczenie i wiedza każą 

jej myśleć, że wczesna interwencja terapeutyczna to najlepsza droga, aby nie tylko zastąpić 

jąkanie dziecka płynną mową, ale również nie dopuścić do rozwinięcia się jego dorosłej 

postaci, z towarzyszącymi mu częstokroć lękiem przed mówieniem, unikaniem mówienia i 

zaburzonym poczuciem własnej wartości. Książka Jąkanie to nie wyrok może pomóc 

rodzicom w odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące tego, co należy robić, a także 

czego absolutnie nie wolno, aby nie dopuścić do 

rozwoju zaburzenia mowy. W codziennym zabieganiu, 

gdy na wszystko mamy niewiele czasu, polecany 

poradnik podpowiada w prosty sposób, jak poradzić 

sobie z problemem, który dotknął nasze dziecko.  

 

Sygn. 65389 

 

http://ksiegarnia.pwn.pl/szukaj/0/dzieci.html


 W Paryżu dzieci nie grymaszą 
 

"W Paryżu dzieci nie grymaszą" to reporterski 

poradnik amerykańskiej dziennikarki Pameli 

Druckerman, która na kilka lat trafiła do Paryża i tam 

urodziła trójkę dzieci. Ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, 

że francuscy rodzice są stosunkowo zrelaksowani. Ich 

dzieci bowiem smacznie śpią, nie grymaszą przy 

jedzeniu, potrafią być cierpliwe i spokojne. Autorka 

postanawia opisać ten fenomen i przekazać innym 

rodzicom nie-Francuzom tamtejsze metody i porady 

wychowawcze. 

  

Książka "W Paryżu dzieci nie grymaszą" to świadectwo 

zmagania się z trudnościami macierzyństwa, 

oczekiwaniami otaczającego społeczeństwa oraz 

wpajanymi przez lata stereotypami. Świetna pozycja dla osób, które poszukują praktycznej 

wiedzy na temat wychowania i próbują odnaleźć własną, rodzicielską drogę. 

 

Sygn. 65475 

 

 Dziecko dzień po dniu 

 

 

Dziecko doprowadza cię do szału? Nie słucha 

poleceń? Rzuca jedzeniem? Krzyczy i kopie, żeby 

postawić na swoim? Pamela Druckerman przeżywała 

to samo! I postanowiła temu zaradzić. 

Mieszkając w Paryżu podglądała Francuzki  

i wcielała w życie ich metody wychowawcze. Swoje 

doświadczenia opisała w przezabawnej, 

reportażowo-poradnikowej książce "W Paryżu dzieci 

nie grymaszą", która podbiła serca także polskich 

czytelniczek. "Dziecko dzień po dniu" to 

kwintesencja tych doświadczeń, czyli zbiór 

konkretnych porad dla zmęczonych, przerażonych 

 i niewyspanych rodziców - gotowy przepis na 

grzeczne dziecko, które przesypia całe noce i zajada 

się szpinakiem. Przekonajcie się sami. 

 

Sygn. 65948 

 

 



Dziecko wolne od stresu. Jak prostymi 

metodami mindfulness zwiększyć szansę twojego 

dziecka na szczęście  

 

Dziecko wolne od stresu to przełomowa książka 

opisująca techniki ćwiczenia uważności, oparta na 

metodzie doktora Jona Kabat-Zinna. Jest 

podsumowaniem ponad dziesięcioletniego doświadczenia 

autorki w uczeniu dzieci uważnej obecności. 

 

Zawiera skuteczne ćwiczenia, gry i zabawy, z których 

mogą korzystać rodzice i nauczyciele, chcący  

w przyjemny sposób pomóc dzieciom i młodzieży  

w rozwijaniu równowagi emocjonalnej, pomysłowości  

i koncentracji. Wraz z dziećmi nauczą się, jak walczyć ze 

stresem w czasach, gdy doświadczamy większych niż kiedykolwiek napięć. 

 

Te oparte na zabawie i przyjazne dzieciom i młodzieży techniki pogłębią ich uważność, będą 

skutecznym sposobem w walce ze stresem, pomogą radzić sobie z wieloma problemami: 

bezsennością, objadaniem się, ADHD, perfekcjonizmem, niepokojem, przewlekłym bólem, 

zmęczeniem, apatią. Trening uważności wpłynie pozytywnie na wyniki w nauce, a także na 

umiejętności interpersonalne i emocjonalne. 

 

Sygn. 64593 

 

 Kiedy pozwolić, kiedy zabronić? 

 

Podstawą skutecznego wychowywania jest konsekwentne 

wyznaczanie granic, umożliwiających dziecku orientację w 

otaczającym je świecie. MacKenzie omawia typowe błędy 

popełniane przez rodziców, wyznaczających dziecku zbyt 

sztywne, zbyt szerokie lub niestałe granice. Opisuje granice 

odpowiednie dla dzieci na różnym etapie rozwoju oraz 

skuteczne metody ich ustalania. 

Sygn. 64970 

 

 

 

 

 



Księga rymowanek. Przewodnik dla 

logopedów i nauczycieli  

 

Księga rymowanek do ćwiczeń logopedycznych jest 

przewodnikiem dla logopedów oraz nauczycieli dzieci 

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zawiera 

materiał wyrazowy oraz rymowanki do ćwiczeń 

wymowy wszystkich głosek języka polskiego. 

 

Sygn. 64347 

 

 

 

 

 

 

 Wspomaganie płynności mowy dziecka - 

profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania 

wczesnodziecięcego 

 

Program stanowi teoretyczne i praktyczne ujęcie 

zagadnienia niepłynności mowy u dziecka  

w młodszym wieku. 

Część teoretyczna zawiera omówienie zagadnienia 

niepłynności mowy dziecka, w tym porównanie 

rozwojowej niepłynności mowy i jąkania 

wczesnodziecięcego. W części praktycznej znajduje 

się m.in. bogata propozycja zabaw i ćwiczeń 

przeznaczonych do pracy logopedycznej z dzieckiem. 

Przejrzysta struktura programu ułatwi jego odbiorcom 

skuteczne zaplanowanie działań oraz sprzyja 

uzyskiwaniu zamierzonych efektów pracy 

profilaktyczno-terapeutycznej z dzieckiem i jego 

rodziną. Zaproponowany przez Autorkę harmonogram działań oraz plan terapii 

logopedycznej stanowi pomoc w pracy logopedy, a zamieszczone w programie narzędzia 

badawcze przeznaczone do pomiaru jakości pracy umożliwią wnikliwe zbadanie 

efektywności pracy oraz zaplanowanie działań naprawczych tym zakresie. 

Adresatami programu są logopedzi, terapeuci, nauczyciele oraz rodzice dzieci dotkniętych 

jąkaniem. 

Sygn.  61220 



 

       Agresja elektroniczna wśród dzieci  

                       i młodzieży 

 

Tematem niniejszej książki jest coraz 

powszechniejsza obecnie agresja elektroniczna wśród 

dzieci i młodzieży. Autor omawia zagadnienie 

nowych mediów, poświęcając sporo uwagi ich 

młodym użytkownikom i dysfunkcjonalnemu 

korzystaniu z nowych technologii, którego jednym  

z przejawów jest agresja elektroniczna 

(cyberbullying), realizowana za pośrednictwem 

Internetu, ale także np. telefonów komórkowych.  

W książce przedstawiono liczne przykłady, a także 

omówiono cechy cyberbullyingu oraz jego sprawców 

i ofiar. Na koniec opisano konsekwencje agresji 

internetowej oraz metody profilaktyki i interwencji 

 w tej dziedzinie, możliwe do zastosowanie głównie w szkole, przez nauczycieli i pedagogów, 

a także w domu, przez rodziców i opiekunów młodego człowieka. 

Sygn. 64124 

 

Cyberprzemoc.  Jak być bezpiecznym w sieci. Ćwiczenia dla dzieci  

i młodzieży  

 

Niniejszą książkę polecamy wychowawcom, pedagogom szkolnym, psychologom i rodzicom 

– wszystkim, którzy na co dzień zajmują się nastolatkami i pragną pomóc im poruszać się 

bezpiecznie w wirtualnym świecie. 

Dzięki proponowanym ćwiczeniom i grom można w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze 

sprowokować dyskusje na temat poznawania nowych osób, udzielania o sobie informacji, 

zaufania, różnicy między żartem a szyderstwem i lojalności wobec przyjaciół.  

Przystępny język i materiały do wykorzystania podczas zajęć sprawiają, że książka ta jest 

niezwykle praktycznym narzędziem. 

Sygn. 64244 

 

 

 



 Autyzm i zespół Aspergera 

 

Czy autyzm i zespół Aspergera można rozpoznać już  

w okresie niemowlęctwa? 

Czy z autyzmu można się wyleczyć?  

Jak stymulować rozwój dziecka autystycznego?  

Poradnik przedstawia aktualny stan wiedzy na temat 

całościowych zaburzeń rozwoju - ich 

rozpowszechnienia, etiologii, cech diagnostycznych, 

współwystępowania z innymi zaburzeniami, czynników 

ryzyka, metod leczenia. Omówiono w nim zdolności 

intelektualne dziecka autystycznego i wpływ autyzmu 

na wzorce przywiązania, wskazówki na temat wychowania i nauczania dzieci 

autystycznych. 

 

Sygn. 65931 

 

 

 Wcześniaki. Rozwój psychoruchowy w pierwszych 

latach życia 

 

Wcześniak to każde dziecko urodzone przed ukończeniem 

37. tygodnia ciąży. Na samym początku życia, zwłaszcza 

gdy poród nastąpił przed 32. tygodniem ciąży, musi pokonać 

długą drogę, "walcząc" o swoje zdrowie, a nawet życie, oraz 

podejmować heroiczny wysiłek, by dostosować się do 

nowego otoczenia. […] Przedwczesne narodziny to również 

„narodziny” rodziców, którzy muszą radzić sobie z wieloma 

zadaniami związanymi z wcześniactwem: zarówno 

medycznymi, opiekuńczymi, jak i emocjonalnymi.  

W książce zostały przedstawione zarówno medyczne, jak  

i psychologiczne konsekwencje przedwczesnego porodu, z którymi borykają się dziecko i 

jego rodzice. Autorka opisuje wyniki badań dotyczących późniejszego funkcjonowania 

dziecka oraz przedstawia sposoby wspierania tak rozwoju dziecka, jak i kondycji jego 

najbliższych. 

 

Sygn. 65228 

 

 

http://www.ksiazki-medyczne.eu/media/products/da9b533fb87105f4d636a01c4ce1828e/images/thumbnail/big_644328i.jpg?lm=1409402953


 Pewne siebie i szczęśliwe dziecko 

 

5 zasad, pomagających zbudować poczucie pewności 

siebie u dzieci praktyczne rady dla rodziców, nauczycieli, 

wychowawców, terapeutów Brak poczucia własnej 

wartości powoduje m.in. słabe wyniki w nauce, łatwe 

uzależnienie od narkotyków, młodocianą przestępczość 

i depresję, i ma wpływ na całe życie człowieka. Autorzy 

przedstawiają i omawiają pięć prostych zasad 

wychowania, dzięki którym dziecko nabierze niezbędnej 

pewności siebie, będącej kapitałem na całą dorosłość. 

 

Sygn. 62595 

 

 

 

 Twoja kompetentna rodzina 

 

Co mówi o nas zachowanie naszych dzieci? Jak być 

dobrym przywódcą w rodzinie? Jakiego 

zainteresowania potrzebują dzieci? Co jest 

ważniejsze: posłuszeństwo czy samodzielność? 

Rodzina to miejsce, w którym wszyscy powinni czuć 

się dobrze. Niestety, to również miejsce, gdzie rodzą 

się konflikty i ścierają różne interesy. Jesper Juul, 

doświadczony pedagog i terapeuta rodzinny, dzieli się 

refleksjami na temat najczęstszych problemów 

rodziców i dzieci: agresji, niewłaściwej komunikacji, 

konfliktów przy stole, zachwiania życzliwych relacji, 

braku właściwego przywództwa dorosłych. 

 

Sygn. 64990 

 

 

 



 Pomóż dziecku przetrwać rozwód 

 

Pamiętajcie, podczas rozwodu dzieci mogą doświadczyć 

nie tylko poczucia straty i smutku, ale też otrzymać 

wzorzec zachowań, który zaowocuje w przyszłości. Stanie 

się tak, jeśli rodzice potrafią zachować się właściwie i nie 

przestaną odnosić się do siebie z szacunkiem. 

 

Sygn. 65923 

 

 

 

 

 

 Problemy z nadwagą u dzieci 

 

Nadwaga u dzieci jest aktualnie przeważającym tematem 

w otwartych dyskusjach. Jednak wiele pytań pozostaje 

nadal bez odpowiedzi. 

 

- Jaka waga jest tak naprawdę "normalna” i kiedy 

dziecko zaczyna mieć nadwagę? 

- Jakie ryzyko zdrowotne, jakie skutki dla ciała i ducha, 

niesie ze sobą nadwaga? 

- Czy nadwaga jest problemem wśród dzieci? 

- Jak rodzina wpływa na przyzwyczajenia żywieniowe? 

- Jaki udział w tworzeniu się nadwagi mają produkty 

przemysłu żywieniowego? 

 

Rosemarie Portman objaśnia wielorakie powody 

powstawania nadwagi, jak np. zbyt mała ilość ruchu i 

niewłaściwe odżywianie się. Doszukuje się przyczyn powstawania nadwagi wśród 

uwarunkowań społecznych, w których dorastają dzieci oraz udziela wskazówek, jak poradzić 

sobie z tym problemem. 

Sygn. 62559 



          Zgodne rodzeństwo: Jak wspierać dzieci  

                  w budowaniu trwałej więzi 

Niezbędnik dla każdego, kto wychowuje więcej niż jedno 

dziecko lub planuje powiększenie rodziny. Niezależnie od 

tego, w jakim wieku są twoje pociechy, znajdziesz tutaj 

najważniejsze wskazówki, jak mądrze wspierać swoje dzieci i 

nie zwariować! 

 

Przekonaj się, że możesz rozbudzić w dzieciach umiejętność 

współdziałania, wspierania się nawzajem oraz samodzielnego 

rozwiązywania mniejszych konfliktów. Dowiedz się, jak 

zaspokajać potrzeby zarówno młodszego, jak i starszego 

potomstwa i jednocześnie pomagać im w budowaniu dobrej 

relacji. 

 

Dzięki lekturze poradnika dowiesz się: 

 jak poinformować dziecko o tym, że będzie miało siostrę lub brata 

 jak wspierać dziecko, kiedy maluszek jest już w domu 

 co może zbliżyć do siebie rodzeństwo 

 jak reagować na agresję i przemoc 

 jak być sprawiedliwym rodzicem i co to właściwie znaczy 

 dlaczego kłótnie są  potrzebne i do czego prowadzą 

 jak wdrożyć dzieci do obowiązków domowych 

 jak chwalić, by nie szkodzić 

Sygn. 35 PU 

 Rodzicielstwo bliskości : Jak zbudować więź  

Nurt rodzicielstwa bliskości to coraz popularniejszy w Polsce, 

nowatorski styl wychowania, który pozwala stworzyć trwałą 

więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Opiera się na wzajemnym 

szacunku, zrozumieniu i respektowaniu potrzeb każdej ze stron. 

Poradnik pokazuje m.in., w jaki sposób wspierać intelektualny, 

emocjonalny i społeczny rozwój malucha w pierwszym roku jego 

życia. Jest nieocenioną pomocą dla wszystkich świadomych 

rodziców, którym zależy na wychowaniu mądrego i szczęśliwego 

człowieka. 

Liczne ciekawostki i praktyczne wskazówki, zgromadzone w 

książce przez doświadczonych psychologów, pomogą ci znaleźć 

odpowiedzi na pytania: jak zaznajamiać się z dzieckiem jeszcze w czasie ciąży; co zyskujesz, 

karmiąc piersią; czy warto pozwolić dziecku decydować o tym, co je; jakie są korzyści z 

noszenia dziecka w chuście; czy stosować system kar i nagród oraz jak przygotować siebie i 

dziecko na rozłąkę. Dzięki lekturze poradnika dowiesz się, jak w byciu rodzicem nie 

zapomnieć o realizacji własnych potrzeb.  

Sygn. 33 PU 
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          Wolne dzieci: Jak zabawa sprawia, że dzieci są 

szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą? 

Dzieci potrzebują zabawy. 

Potrzebują zabawy z innymi dziećmi bez nadzoru dorosłych. 

Tylko w takiej zabawie mogą nauczyć się radzenia sobie 

 z emocjami, nawiązywania przyjaźni, rozwiązywania konfliktów 

 i wielu, wielu innych umiejętności. 

Dzieci spędzają coraz więcej czasu w szkole, gdzie muszą siedzieć 

spokojnie w ławkach i wykonywać polecenia nauczycieli. Zajęcia 

dodatkowe i praca domowa sprawiają, że  

w ich życiu jest coraz mniej wolności i coraz mniej zabawy.  

W efekcie mamy wiele bezwolnych, przemęczonych i często samotnych dzieci, które zupełnie 

straciły zapał do nauki. 

Peter Gray, amerykański psycholog badający procesy uczenia się, twierdzi, że dzieci 

przychodzą na świat z wrodzonym instynktem do nauki i zabawy. Wystarczy stworzyć im 

odpowiednie warunki, a będą z pasją poszukiwały wiedzy i zdobywały nowe umiejętności. 

Same zbudują podwalin pod własną odpowiedzialność, samodzielność i nauczą się 

kontrolować swoje życie. 

Sygn. 241 PU 

 Nie strach się bać: Jak rodzicielstwo przez zabawę radzi 

sobie z lękami dzieciństwa 

Potwory pod łóżkiem, pierwszy dzień w nowej szkole, udział w 

zawodach sportowych – wszystko to może wywoływać u dziecka 
lęki, obawy, niepokoje. Bezradni rodzice nie wiedzą, jak pomóc 

przestraszonemu dziecku zacząć odczuwać nieskrępowaną radość 

dzieciństwa. 

 

Gdzieś w głębi swojej istoty każdy lęk obraca się wokół rzeczy 

ważnych, na przykład opuszczenia albo bezpieczeństwa. Wydaje 

się banalny tylko dlatego, że dziecko nie potrafi ująć swoich 

najgłębszych uczuć słowami. Bywa też, że lęki przechodzą jak pałeczka w sztafecie – z ojca 

na syna, z matki na córkę.  

Lawrence J. Cohen przedstawia specjalny zestaw mądrych i skutecznych strategii na 

oswajanie lęków, które łączą radosną zabawę z głębokim zrozumieniem dla emocji dziecka, 

miłością, empatią i akceptacją. 

Autor kładzie nacisk na ogromną wagę bliskiej relacji z dziećmi, która pozwala łagodnie 

pomóc lękliwemu dziecku przeciwstawić się strachom i zacząć cieszyć się życiem pełnym 

radości z odkrywania nieznanych obszarów. Pokazuje, jak dzięki mądremu rodzicielstwu 

zapewnić dziecku mocne poczucie bezpieczeństwa, aby nabrało odwagi do zmierzenia się ze 

swoim lękiem. 

Sygn. 33 PU 
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       Bliźnięta: poradnik dla rodziców 

W tym dowcipnym i zawierającym bardzo praktyczne 

wskazówki poradniku znajdziemy m.in. informacje o tym: 

    * czym charakteryzuje się podwójna ciąża 

    * jak przygotować się do podwójnego porodu 

    * jakie wózki bliźniacze są dostępne na rodzimym rynku 

    * jak wybrać odpowiednie imiona dla dzieci 

    * w jaki sposób karmić i kąpać dwa maluszki 

    * jak wybrać się na spacer oraz w podróż z dwojgiem 

małych dzieci 

    * czy rozdzielać bliźnięta w szkole i jak je rozróżniać 

    * jak rozwiązywać konflikty między rodzeństwem 

    * a także w jaki sposób radzić sobie z... kryzysem 

małżeńskim kontrolować swoje życie. 

Sygn. 196 PU 

 

 

  

Mocne matki, mocni synowie: wskazówki dla 

matek jak wychowywać synów na niezwykłych 

mężczyzn 

Potwory pod łóżkiem, pierwszy dzień w nowej szkole, udział 

w zawodach sportowych – wszystko to może wywoływać u 

dziecka lęki, obawy, niepokoje. Bezradni rodzice nie wiedzą, 

jak pomóc przestraszonemu dziecku zacząć odczuwać 

nieskrępowaną radość dzieciństwa. 

 

Gdzieś w głębi swojej istoty każdy lęk obraca się wokół 

rzeczy ważnych, na przykład opuszczenia albo 

bezpieczeństwa. Wydaje się banalny tylko dlatego, że 

dziecko nie potrafi ująć swoich najgłębszych uczuć słowami. Bywa też, że lęki przechodzą 

jak pałeczka w sztafecie – z ojca na syna, z matki na córkę.  

Lawrence J. Cohen przedstawia specjalny zestaw mądrych i skutecznych strategii na 

oswajanie lęków, które łączą radosną zabawę z głębokim zrozumieniem dla emocji dziecka, 

miłością, empatią i akceptacją. 

Autor kładzie nacisk na ogromną wagę bliskiej relacji z dziećmi, która pozwala łagodnie 

pomóc lękliwemu dziecku przeciwstawić się strachom i zacząć cieszyć się życiem pełnym 

radości z odkrywania nieznanych obszarów. Pokazuje, jak dzięki mądremu rodzicielstwu 

zapewnić dziecku mocne poczucie bezpieczeństwa, aby nabrało odwagi do zmierzenia się ze 

swoim lękiem. 

Sygn. 66.856 
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       Uczeń z dysleksją w domu: poradnik nie tylko        

dla rodziców 

Drodzy rodzice! Czy wiecie, że można skutecznie 

przeciwdziałać wystąpieniu objawów dysleksji lub  

z powodzeniem je łagodzić? Oto sprawdzone sposoby:  

 mądra zabawa z własnym dzieckiem od 

najwcześniejszych lat życia 

 zdobycie podstawowej wiedzy, umożliwiającej 

zrozumienie trudności i potrzeb dziecka 

 świadoma współpraca ze szkołą i poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną 

 systematyczna praca, codzienne czytanie 

. 

Sygn. 212 PU 

 

 

 

 Nastolatki: kiedy kończy się wychowanie? 

Rodzice przekazują dzieciom swoje przekonania i wartości,  

a one zazwyczaj chętnie z nimi współdziałają. Trwa to jednak 

tylko do czasu, dopóki nie osiągną wieku nastoletniego. Wtedy 

nagle wszystko się kończy. Kiedy dzieci mają czternaście lat, 

jest już za późno na wychowanie! Nastolatki same komunikują 

to rodzicom, tylko ci często nie chcą ich słuchać. 

Jesper Juul, uznany pedagog i terapeuta rodzinny, podkreśla, że 

dorośli mają do odegrania ważną rolę w życiu nastolatka. Są jak 

sparingpartner, który stawia maksymalnym opór, nie 

wyrządzając żadnej krzywdy. 

Wciąż mają duży wpływ na myślenie i postępowanie swojego 

dziecka, ale nie jest to już wpływ bezpośredni. Juul omawia 

także najważniejsze problemy wieku nastoletniego, takie jak seksualność, alkohol, problemy 

w szkole, obowiązki domowe, kwestię wzajemnego zaufania i wsparcia. 

Sygn. 157 PU 
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  Młodzież w Internecie: zagrożenie uzależnieniem 

Czy młodzież bywa uzależniona od hazardu w Internecie? Czy 

wspólne spędzanie czasu z dziećmi w Internecie zwiększa 

prawdopodobieństwo ich uzależnienia? Czy młodzież ucieka do 

sieci w poszukiwaniu komfortu psychicznego? 

To tylko nieliczne z pytań, na które czytelnik znajdzie 

odpowiedzi w tej książce. 

Zawiera ona prezentację wyników badań naukowych nad 

uzależnieniem młodzieży od gier internetowych, e-hazardu i 

zakupów w sieci. W książce przedstawiono także kwestionariusz 

do diagnozy zagrożenia uzależnieniem od Internetu, bardzo 

przydatny pedagogom i psychologom szkolnym oraz naukowcom 

zainteresowanym badaniami zachowań młodzieży.  

 

Sygn. 72 PU 

 

 

 

 Stresoodporne: Jak wychować dzieci odporne na 

stres 

Doskonały poradnik, z którego dowiemy się, jak wychować 

dziecko odporne na stres. I nie chodzi tutaj o ochronę dzieci 

przed stresem i niepowodzeniami, ale o to, by nauczyć je 

odpowiednio stresem „zarządzać” i traktować go jak coś 

naturalnego. 

Davidow kompleksowo omawia wszystkie stresogenne 

czynniki, które mają wpływ na dzieci: szkołę, środowisko 

rówieśnicze, telewizję i nowinki techniczne, a także nawyki 

żywieniowe.  Autorka przytacza wyniki wielu badań i 

posługuje się ciekawymi argumentami.  

W książce znalazły się rozmowy z rodzicami dzieci w 

różnym wieku 

Sygn. 36 PU 
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  Anoreksja i bulimia: śmiertelne sposoby na życie 

Książka ta jest doskonałym źródłem informacji na temat zaburzeń 

odżywiania się – anoreksji i bulimii. Jej wyjątkowość polega na 

tym, że jest oparta nie tylko na literaturze, ale także rzetelnych 

badaniach Autorki, która mieszkała w domach osób chorych. 

Dzięki temu mogła poznać codzienne życie tych rodzin, ich 

obawy, myśli, zwyczaje, by w tej książce ukazać anoreksję i 

bulimię z perspektywy osób, których te choroby dotyczą. Jest więc 

w niej tragizm, rozpacz, załamanie i bezradność, ale także 

perspektywa powrotu do zdrowia oraz normalnego życia i 

jedzenia. 

Sygn. 189 PU 

 

 

 

 

 Nastolatki na głodzie 

W "Nastolatkach na głodzie" znajdziesz historie dziewczyn 

takich jak ty. I sposoby na pokonanie stresu inne niż 

czekolada. 

Dowiesz się, gdzie możesz szukać pomocy i poznasz 

ćwiczenia, które sprawią, że bardziej polubisz swoje ciało. I 

może wreszcie porzucisz podjadanie, by uzależnić się od… 

zdrowego stylu życia. Bo przecież chodzi właśnie o to, byś 

mogła wreszcie stojąc przed lustrem i powiedzieć: „Piękna 

kobieta? To przecież taka jak ja!”. 

Sygn. 76 PU 
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Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka 

Wśród pozycji wydawniczych poświęconych problematyce rozwoju i jego wspomagania 

u dzieci z zespołem Downa proponowana książka będzie pozycją szczególną. Obejmuje 

bowiem nie tylko aspekty medyczne, psychologiczne oraz społeczne odnoszące się do 

tego zespołu zaburzeń rozwoju, ale także ujmuje je w perspektywie terapeutycznej, 

ukonkretnionej opisem wybranych metod postępowania. Ponadto znajdziemy w książce 

wypowiedzi rodziców wychowujących dzieci z zespołem Downa, wypowiedzi samych 

dzieci, jak też informacje pomocne w poszukiwaniu miejsc, w których znaleźć można 

pomoc terapeutyczną oraz społeczne wsparcie. 

 

Z recenzji prof. dr hab. Ireny Obuchowskiej 

 

 

 

Sygn. 293 PU 

 

http://ecsmedia.pl/c/wspomaganie-rozwoju-dzieci-z-zespolem-downa-teoria-i-praktyka-b-iext27779421.jpg


Rysujemy oburącz  

W książce znajduje się 40 rysunków do 

rysowania oburącz. Cały zbiór podzielony jest 

na cztery części: 

1) rysowanie oburącz symetrycznych 

rysunków po śladzie , 

2) rysowanie oburącz takich samych rysunków 

po śladzie, 

3) rysowanie oburącz symetrycznych 

rysunków, jednego po śladzie, drugiego 

samodzielnie, 

4) rysowanie oburącz takich samych 

rysunków, jednego po śladzie, drugiego 

samodzielnie.  

Rysowanie oburącz stanowi doskonałe 

przygotowanie do nauki pisania. 

Sygnatura: 275 PU 

 

Rymowane przygody  

z mandalami 

Książka jest połączeniem dwóch form 
terapeutycznych: prostych wierszy z 
elementami dźwiękonaśladowczymi oraz 
mandali z bohaterami tych utworów.  

Do każdego wierszyka zostały ułożone 
pytania, które sprawdzają stopień rozumienia 
i koncentracji słuchowej dziecka. 
Kolorowanie mandali z kolei uczy je skupienia 
i koncentracji, uspokaja, daje olbrzymią 
satysfakcję, wspomaga rozwój motoryki ręki 
oraz koordynację wzrokowo-ruchową. 
Jednocześnie może być okazją do 
powtarzania dźwięków. 

Sygnatura: 249 PU 

 



Jak ugryźć ADHD 

Odpowiednia dieta to jedna z metod leczenia 
zespołu nadpobudliwości psychoruchowej 
(ADHD). Może wspierać terapię psychologiczną 
czy farmakologiczną dziecka. U dzieci z ADHD, 
podobnie jak u dzieci autystycznych, często 
występują alergie pokarmowe. Korzystne 
okazuje się zastosowanie diety bezmlecznej, 
bezglutenowej i bezcukrowej. Dobrze dobrana 
dieta w leczeniu ADHD, a także autyzmu, ma 
kluczowe znaczenie. 

Ta książka powstała z myślą o dzieciach 
cierpiących na zespół nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i 
spektrum autystyczne (ASD), ale może okazać 
się pomocna również w przypadku dzieci z 
różnorodnymi problemami rozwojowymi. 

Sygnatura: 297 PU 

 

 

Dyskalkulia  

 

Niniejsza książka jest w całości poświęcona 
zagadnieniu dyskalkulii, czyli specyficznego 
zaburzenia rozwoju zdolności matematycznych. 

Autorzy opisują przyczyny i objawy dyskalkulii, 
prezentują przegląd badań dotyczących 
nabywania zdolności matematycznych, 
charakteryzują metody diagnostyczne, 
przybliżają sposoby wsparcia i interwencji. 
Rozprawiają się także z mitem dzieci z 
dyskalkulią jako uczniów leniwych i niechętnie 
uczących się matematyki. 

Sygnatura: 330 PU 

 



Logopedyczne przygody z 

foką Florentyną 

Logopedyczne przygody z foką Florentyną to 

przedstawiony w bardzo interesującej formie materiał 

terapeutyczny opracowany z myślą o dzieciach, które 

mają trudności z prawidłową wymową głosek f, w, k, g. 

Bogato ilustrowana, kolorowa publikacja zachęci 

maluchów do regularnych ćwiczeń logopedycznych. 

Foka Florentyna, która oprowadza po książce, 

motywuje i zawsze trzyma kciuki za dziecko, aby 

prawidłowo wykonało zadania.  

Sygnatura: 291 PU 

 

Nauka czytania od A do Z 

metodą sylabową 

Publikacja stanowi cenną pomoc wspomagającą naukę 

czytania.  W książce zastosowano kolejność 

wprowadzania liter zgodnie z zasadą stopniowania 

trudności. Dwuznaki, trójznaki oraz głoski zapisywane w 

dwojaki sposób występują tak jak w elementarzu, czyli 

po zapoznaniu uczniów ze wszystkimi literami, które 

pisze się zgodnie z zasadą fonetyczną. Przy analizie i 

syntezie wprowadzono również sylabę jako ogniwo 

pośrednie między wyrazem a głoską, które ma za 

zadanie rozszerzenie tak zwanego pola czytania.  

Sygnatura: 67.590 

Niekończąca się historia… 

Książka przeznaczona dla rodziców posyłających swoje 

dziecko po raz pierwszy do przedszkola oraz dla 

nauczycieli, którzy obejmują opiekę nad najmłodszymi 

dziećmi w przedszkolu.  

Przykłady opisane w tej książce są osobistą relacją 

szczęśliwej mamy i zarazem nauczycielki przedszkola. 

Sygnatura: 61 PU 



 

Szczęśliwe dziecko, czyli jak 
uniknąć najczęstszych błędów 
wychowawczych  
 
Nie da się stworzyć skutecznej instrukcji obsługi 
dziecka, ale zawsze warto się doskonalić w roli 
rodzica! 
 
Aby dziecko miało szczęśliwe dzieciństwo, potrzebuje 
nie tylko kochających, ale spokojnych, w miarę 
pewnych siebie rodziców. Bycia rodzicem – nie 
idealnym, ale wystarczająco dobrym – można się 
nauczyć. Jeśli zatem zastanawiasz się nad tym, jakie 
błędy popełniasz, będąc kochającym, pełnym dobrych 
intencji rodzicem, jeśli nie chcesz być rodzicem 
nadmiernie surowym, wymagającym albo – wprost 

przeciwnie – ochraniającym dziecko ponad miarę i chcesz rozsądnie posługiwać się 
nagrodami i karami w wychowaniu – ta książka jest dla Ciebie. 
 

Sygn. 68.013 

 

Jesper Juul - Być mężem i ojcem 

Co to znaczy: być dobrym ojcem? Jak zbudować ojcowski 

autorytet? Kto ma dzisiaj władzę w rodzinie? Jak dbać  

o relacje z partnerką? Jak stać się kimś ważnym dla 

dziecka? 

 

To książka dla prawdziwych mężczyzn! Nie znajdziecie w 

niej łatwego przepisu na życie, ale mnóstwo inspiracji 

 i refleksji na temat tego, co dzisiaj znaczy być partnerem 

dla kobiety i ojcem dla dziecka. Do niedawna mężczyźni 

żyli w poczuciu, że ich rola polega głównie na 

zapewnieniu rodzinie środków do życia. Dzisiejsi ojcowie 

stopniowo przejmują odpowiedzialność za dzieci, jednak nie zawsze wiedzą, jak 

zbudować z nimi silną więź i zdobyć naturalny ojcowski autorytet. 

Jesper Juul rozważa najważniejsze dylematy współczesnego męża i ojca. Radzi, jak 

odnaleźć swoją pozycję w rodzinie i odkryć radość bycia z bliskimi. 

 

Sygn. 38 PU 
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Moje dziecko. Część 1. Jak mądrze kochać 

i dobrze wychowywać swoje dziecko 

Książka, w której Dorota Zawadzka, najbardziej 

znana i uznana specjalistka od wychowania 

najmłodszych odpowiada na najczęściej zadawane 

przez rodziców pytania.  

Co mam zrobić jeśli moje dziecko: nie chce jeść, 

wszystkiego się boi, nie słucha mnie... Każdy 

rozdział zawiera szczegółową analizę tego, co 

można, powinno się lub trzeba zrobić aby ułatwić 

prawidłowy rozwój swojemu dziecku. Ale nie 

tylko. Zawadzka mówi też jak czerpać radość z 

macierzyństwa i jak przez pierwsze lata życia dziecka pielęgnować i rozwijać relacje 

matka-dziecko. Uczy jak się dogadać z małym człowiekiem i porozumieć na jego 

poziomie. 

Sygn. 65 PU 

 

 

 

Moje dziecko. Część II. Jak mądrze kochać i dobrze wychowywać dziecko w wieku 

szkolnym 

Dorota Zawadzka znana z programów "Superniania" i 

"Świat według dziecka" podpowiada, jak radzić sobie z 

problemami dzieci w wieku 6–12 lat. Porusza tematy, z 

którymi najczęściej borykają się rodzice – zarówno te, 

związane ze sferą emocjonalną, jak i fizyczną. Mówi o 

dojrzewaniu, okazywaniu uczuć, podejmowaniu 

samodzielnych decyzji, uzależnieniu od Internetu, o tym 

jak rozwijać w dziecku pasje, jakie stosować wobec 

niego kary i nagrody i jak być dla niego autorytetem. 

Sporo miejsca poświęcono szkole, której początek jest 

dla dziecka najczęściej szokiem. Pierwsza książka na 

rynku, która tak dogłębnie zajmuje się problemami 

wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym.                                       

Sygn. 66 PU                                            

 

 

http://ecsmedia.pl/c/moje-dziecko-czesc-ii-jak-madrze-kochac-i-dobrze-wychowywac-dziecko-w-wieku-szkolnym-b-iext41739405.jpg
http://ecsmedia.pl/c/moje-dziecko-czesc-1-jak-madrze-kochac-i-dobrze-wychowywac-swoje-dziecko-b-iext34497641.jpg


 

 

 


