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1.„Dzieci z zaburzeniami łączonymi: ADHD, trudności w nauce, zespół
Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia”
M. L. Kutschera, T. Attwooda i R. R. Wolffa to książka przeznaczona dla

rodziców  dziecka,   nauczycieli,  logopedów,
psychologów i lekarzy. 

W  pierwszych  rozdziałach  znajdują  się
podstawowe zasady dotyczące diagno-zowania
i leczenia  zaburzeń  łączonych.  Następnie
można  przeczytać  rozdziały  pasujące  do
konkretnych  zaburzeń  Na  końcu  ksiązki
znajduje  się  rozdział  poświęcony  lekom  oraz
test kontrolny dotyczący zachowania dzieci.
Łączone zaburzenia wcale nie są wyjątkiem, ale
regułą. Dlatego celem tej książki jest opis wielu
zaburzeń neuropsychiatrycznych, aby pokazać,
w jaki sposób łączą się one ze sobą u jednego
dziecka, jakie są przyczyny, objawy i sposoby

leczenia.  
Warszawa, Wydawnictwo K.E. LIBER 2007

2.  „Trudne  dzieciństwo  i  rodzicielstwo” autorstwa  Aleksandry
Maciarz  to książka  dla  nauczycieli  i  rodziców,  która  dotyczy

wybranych  postaci  trudnego  dzieciństwa
i rodzicielstwa takich jak:

 naruszona potrzeba przywiązania,
 krzywdzenie  w  rodzinie  przemocą

seksualną,
 nadpobudliwość psychoruchowa,
 trudności w uczeniu się,
 mała odporność somatopsychiczna,
 autyzm
 przewlekłe  choroby  –  na  przykładzie

cukrzycy i padaczki.
Ukazuje  ich  wzajemne  powiązania,  zarówno  w  sferze  przyczyn
trudności, jak i ich przejawów oraz sposobów radzenia sobie z nimi. 

Warszawa, Wydawnictwo Akademickie ŻAK 2009 
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3.  „Trudny uczeń w szkole” Jarosława Jagieły to krótki przewodnik
psychologiczny dla nauczycieli. 

Wychowankowie  sprawiający  kłopoty  swoim
zachowaniem  zdarzają  się  wszystkim
nauczycielom,  jednak  sposób  w jaki  potrafią
poradzić  sobie  z kłopotliwym  uczniem,  jest
miarą profesjonalizmu w tym zawodzie. 
Autor  swoim  poradnikiem  może  pomóc
wychowawcom  w  zdobyciu  umiejętności
psychologicznych i terapeutycznych.
  Charakteryzuje  trudnych  uczniów  oraz
w przystępny  sposób  pisze  jak  sobie  z  nim
i ich rodzicami radzić w szkole. 

Kraków, Wydawnictwo RUBIKON 2005

4.  „Motywowanie uczniów do nauki”   -  to książka,  o której  sam
autor J. Brophy pisze:

„Książka  ta  prezentuje  zasady
i strategie  motywowania  uczniów  do  nauki.
Napisana została dla nauczycieli: zwraca się
do  nich  bezpośrednio,  skupia  na  pojęciach
i zasadach  przydatnych  w  pracy  lekcyjnej,
podkreśla stronę praktyczną, ograniczając do
minimum naukowy żargon.” 

Myślę, że jest to wystarczająca reklama
dla nauczycieli, którzy chcą swoich uczniów
zachęcić do nauki. 

Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2012
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5.  Publikacja „Zabawy  dla  dzieci  z  autyzmem” Magdaleny  Sabik
i Anny  Szczypczyki  to  zestaw
sprawdzonych  zabaw  terapeutycznych.
Zawiera  ona  informacje  o tym,  jak
przygotować  i  przeprowadzić  różnego
rodzaju  zabawy  aby  stymulowały
rozwój dziecka. 

Przy  każdej  propozycji  znajduje
się opis możliwych modyfikacji, dzięki
czemu książka stanowi cenną inspirację
dla  rodziców,  terapeutów  oraz
nauczycieli dzieci z autyzmem.

Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia 2014

6. „Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu” Magdaleny Kamińskiej
to  poradnik  dla  rodziców,  nauczycieli
i wszystkich  osób,  które  zajmują  się
diagnozą,  terapią  i  nauczaniem  dzieci
z ADHD.  

W pierwszym rozdziale omówione
zostały  objawy  ADHD  u dzieci
z podziałem  ze  względu  na  wiek  oraz
płeć.  Rozdział  drugi poświęcony został
metodom  diagnostycznym  stosowanym
przez  lekarzy  i psychologów.  Trzeci
dotyczy  przyczyn  nadpobudliwości,
w czwartym  ujęto  zaburzenia
współwystępujące  z  ADHD.  Rozdział
piąty  i  szósty  to  charakterystyka
funkcjonowania  dzieci  w  domu  oraz

szkole.  Ostatni  rozdział  jest  poświęcony  skutecznym  sposobom
pomagania dzieciom z ADHD oraz ich rodzinom.    

Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia 2010  
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7.  „Najbardziej  efektywne  metody  w  terapii  dzieci
niepełnosprawnych” to  książka,
w której  można  znaleźć  praktyczne
zastosowanie  różnych  metod  pracy
z   dziećmi  z  niepełnosprawnością
sprzężoną  i nie  tylko.  Ciekawymi,
nowatorskimi   pomysłami  dzielą  się
nauczyciele  i  terapeuci  dzieci
niepełnosprawnych. 

Starkowa  Huta,  Kaszubska  Fundacja
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych
„Podaruj trochę słońca” 2014

8.  Andrea  Erkert  napisała  książkę  „Nowe gry  i  zabawy ruchowe”,
w której  proponuje  zabawy przewidziane
dla dzieci między 3, a 10 rokiem życia. 

Zostały  one  pogrupowane  według
poszczególnych  zmysłów  oddzielnie
w każdym rozdziale: 

 zabawy  rozwijające  kompetencje
społeczne

 aktywne ćwiczenia zmysłowe
 zabawy ruchowe wspierające  rozwój

mowy
 zabawy  zachęcające  do  uczenia  się

języków obcych
 zabawy ruchowe wspierające  rozwój

zdolności matematycznych
 zabawy wspierające rozwój poczucia rytmu i muzycznej ekspresji
 zabawy ruchowe wspierające rozwój kreatywności.

Na końcu książki zawarty jest indeks zabaw i gier.

Kielce, Wydawnictwo  JEDNOŚĆ 2013
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9.  „Zabawy  ruchowe.  Dla  dzieci  zdrowych  i  niepełnosprawnych”
autorstwa  Vlasty  Karaskovej  to  ciekawa
propozycja  prostych  ćwiczeń,  pozwa-
lających  jednocześnie  ćwiczącym  wyrażać
swoje emocje. Nie jest przy tym ważne, kto
wygra.  Można  je  wykonywać  zarówno
z dziećmi  zdrowymi,  jak  i z dziećmi
o niskim stopniu niepełnosprawności. 

Ćwiczenia są podzielone na ćwiczenia
z przyrządami,  bez  przyrządów  oraz
ćwiczenia  dydaktyczne  o  charakterze
ruchowym np.: poznawanie  własnego  ciała
czy  powtarzanie  wiadomości  z  różnych
przedmiotów.

Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2010

10.  Natalia  Kajka  i  Kinga  Szymona  napisały  książkę  „Terapia
ADHD.  Trening  sukcesu  w  pracy
z dzieckiem  nadpobudliwym”,  która  jest
praktycznym i skutecznym poradnikiem dla
rodziców,  pedagogów  i nauczycieli  dzieci
z ADHD. 

Zaprezentowano w niej metody, które
pomogą  dziecku  we  własnym  rozwoju,
szybkiej  i  efektywnej  nauce  oraz  dążeniu
do refleksyjnego zachowania. 

Metody  pracy  są  dobrane  w sposób,
który bawi i wychowuje. Praca na zasobach
dziecka uświadamia mu jego mocne strony,
daje  poczucie  własnej  skuteczności  oraz
wysoką samoocenę.  

Lublin, Wydawnictwo CZELEJ  Sp. z  o.o. 2014
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11.  „Metoda  Dobrego  Startu  we  wspomaganiu  rozwoju,  edukacji
i   terapii  pedagogicznej” Marty
Bogdanowicz  prezentuje  wzbogaconą
i przekształconą  MDS.  Można  ją  stosować
z uwzględnieniem  konkretnych  potrzeb
 rozwojowych  i  specjalnych  potrzeb
edukacyjnych całej grupy i każdego dziecka
indywidualnie.

Gdańsk, Harmonia Universalis 2014

12. „Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje do pracy z dziećmi
młodszymi  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych” –  Anny
Franczyk i Katarzyny Krajewskiej  zawierają  cykl  zabaw i  ćwiczeń.
Obejmują one cztery obszary pracy terapeutyczno-stymulacyjnej:

 percepcję  wzrokową  i  koordynację
wzrokowo-ruchowa,

 percepcję  i  pamięć  słuchową,
koordynację  słuchowo-ruchową,  mowa
i myślenie

 orientację  zmysłową,  przestrzenną
i kierunkową

 sprawność ruchową.

Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007
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13.  W książce  „Specjalne  potrzeby  edukacyjne” Jenny  Thompson
znajdują się opisy przypadków uczniów z: 

 ADHD,
 zaburzeniami zachowania,
 dysleksją,
 dyspraksją,
 zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 niepełnosprawnością słuchową,
 niepełnosprawnością wzrokową.
Są  tu  również  praktyczne  wskazówki  jak
pracować z uczniem SPE.

Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2013

14.  „Uczeń  o  specjalnych  potrzebach  wychowawczych  w  klasie
szkolnej”  Anety  Paszkiewicz  i  Małgorzaty  Łobacz  to  książka
adresowana  do  wszystkich  nauczycieli,  wychowawców  i  rodziców,

którym  leży  na  sercu  troska  o  dobro  dziecka.
Dotyczy  uczniów,  którzy  z  różnych  powodów
mogą  czuć  się  niekomfortowo  w  środowisku
szkolnym, są np.:
 odrzuceni przez rówieśników, 
 drugoroczni i wieloroczni,
 nieśmiali,
 doświadczają zaniedbań ze strony środowiska

domowego,
 niedostosowani społecznie,
 niepełnosprawni.

Publikacja  może  okazać  się  pomocna  dla  nauczycieli  przy
konstruowaniu  Planów  Działań  Wspierających  dla  uczniów  ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Warszawa, Wydawnictwo Difin 2013
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15.  „Praca  z  uczniami  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi.
Poradnik  dla  nauczyciela” Alicji  Tanajewskiej,  Renaty  Naprawy

i Jadwigi Stawskiej zawiera cenne wskazówki
dla  nauczycieli  w  pracy  dydaktyczno-
wychowawczej i opiekuńczej. 

Prezentuje  zwięzły  opis  objawów
wynikających  z  zaburzeń  układu:  krążenia,
oddechowego, pokarmowego, nerwowego.

W publikacji zawarte są opisy deficytów
rozwojowych z zakresu percepcji wzrokowej,
słuchowej oraz motoryki małej i dużej. 

Znajdują  się  w  niej  propozycje  metod
pracy  nauczycieli  z  uczniami  z  dysleksją
rozwojową, trudnościami w czytaniu i pisaniu,
dyskalkulią,  zaburzeniami  mowy,  a  także

z dziećmi słabowidzącymi i słabosłyszącymi. 
Opracowano  również  przykładowe  programy  edukacji:

polonistycznej,  matematycznej,  przyrodniczej,  plastycznej  oraz
programy  wychowania  fizycznego  dla  zdolnych  uczniów  edukacji
wczesnoszkolnej.

Można  również  znaleźć  charakterystykę  dzieci  z niepełno-
sprawnością  intelektualną  w  stopniu  lekkim,  umiarkowanym
i znacznym  z  uwzględnieniem  Indywidualnych  Programów
Edukacyjno-Terapeutycznych.

Warszawa, Wydawnictwo Difin 2014
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         Filia w Jędrzejowie
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