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Wydawnictwa zwarte
1. Karbowniczek, Jolanta : Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką / Jolanta
Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma. - Kraków : Ignatianum :
Wydawnictwo WAM, 2011. - 392 s. ; 23 cm.
2. Zawiera m.in.: Główne cechy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Nauczyciel przedszkola.
Personel przedszkola jako element środowiska społecznego dzieci. Współpraca z instytucjami
wspomagającymi wychowanie dzieci. Organizacja przestrzeni w przedszkolu. Indywidualizacja we
wspomaganiu rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

Sygn. 251154 Czytelnia PBW
3. Klim-Klimaszewska, Anna : Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa /
Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010. - 376 s. ; 23 cm
Zawiera m.in.: organizacja środowiska przedszkolnego, (funkcjonowanie dziecka w grupie
przedszkolnej, adaptacja do przedszkola,).

Sygn. 246757 Czytelnia PBW
Sygn. 247061, 247165, 247947 Wypożyczalnia PBW
4. Klim-Klimaszewska, Anna : Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji
dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. Warszawa : Instytut
Wydawniczy Erica, 2010. - 286 s. : il. ; 23 cm
Zawiera m.in.: Uwarunkowania procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, program
wstępnej adaptacji, działania przedszkola wspomagające proces adaptacji .

Sygn.248173 Czytelnia PBW
5. Leżańska, Wiesława : Przedszkole jako środowisko wychowania estetycznego / Wiesława
Leżańska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - 142, [2] s. : fot. ; 20
cm
Sygn. 210221 Czytelnia PBW
Sygn. 210222, 210473 Wypożyczalnia PBW
6. Lubowiecka, Jadwiga : Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola /
Jadwiga Lubowiecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. 154,[6]s.: rys.; 24 cm
Sygn. 230247 Czytelnia PBW
Sygn. 230248, 230250, 230646 Wypożyczalnia PBW
7. Mikler-Chwastek, Anna : Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci : "Dwulatki" program dla przedszkolnych grup żłobkowych, żłobków, klubów dziecięcych i domów / Anna
Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2013., 146 s. ; 23 cm
Zawiera m.in.: Założenia, cele, struktura i realizacja programu. Specyfika rozwoju psychoruchowego
dzieci dwu- i trzyletnich (rozwój emocjonalny i społeczny, aktywność artystyczna i inne). Treści
wychowania przedszkolnego przeznaczone dla dzieci dwuletnich w przedszkolach, żłobkach i klubach
dziecięcych.

Sygn. 253187 Czytelnia PBW
Sygn. 253188 Wypożyczalnia PBW
8. Podstawy pedagogiki przedszkolnej / pod red. Marii Kwiatowskiej. - Wyd. 2. -

9. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - 480 s. : il. ; 21 cm
Zawiera m.in.: Infrastruktura środowiska wychowawczego w przedszkolu (środowisko biologiczne,
społeczne).Wychowanie społeczno-moralne (rozwój społeczno-moralny i jego uwarunkowania).
Wychowanie estetyczne (muzyka, literatura, i teatr, plastyka). Współpraca przedszkola z rodziną i
środowiskiem.

Sygn. 198578-198580 Wypożyczalnia PBW
10.
Wielki podręcznik dla nauczycieli żłobków i przedszkoli : zagadnienia teoretyczne,
zabawy, pomysły, scenariusze : od narodzin do wieku szkolnego / [Marcela Aquilar et al. ;
przekł. z jęz. hisz. Aleksandra Polesek, Karolina Zachariasz].Kielce : Wydawnictwo Jedność,
2011. - 592 s. : il. ; 26 cm
Zawiera zagadnienia teoretyczne, związane z rozwojem dziecka od narodzin do 5 roku życia oraz
zagadnienia metodyczne. Zamieszczono ponad 600 scenariuszy, które można wykorzystać
w indywidualnej pracy z dzieckiem lub do pracy w grupach. Dodatkowo obszerna część została
poświęconą szczególnym technikom pedagogicznym, opartym na współczesnych zasadach dydaktyki.
Jest to kompleksowa pomoc dla nauczycieli pracujących w żłobkach i przedszkolach. Prezentuje
pomysły do stosowania w praktyce oraz podpowiada nowoczesne sposoby ewaluacji i planowania
pracy z dziećmi. Publikacja przeznaczona dla nauczycieli żłobków i przedszkoli, pedagogów,
psychologów, logopedów - wszystkim uczestniczącym w edukacji małego dziecka, towarzyszącym mu
w jego rozwoju.

Sygn. 250516 : czytelnia PBW
11.
Wychowanie i nauczanie w przedszkolu : poradnik metodyczny : praca zbiorowa /
pod red. Ireny Dudzińskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. - 559,
[1] s. :
Sygn. 165247-165251 Wypożyczalnia PBW

Wydawnictwa ciągłe
12.
Lewandowska, Katarzyna : Rozwój społeczny w wieku przedszkolnym / Katarzyna
Lewandowska, Dorota Mlejnek, Małgorzata Rękosiewicz // „Remedium”. - 2012, nr 4, s. 4-5
Kształtowanie zachowań prospołecznych dziecka w wieku przedszkolnym.

13.
Przestrzeń edukacyjna w przedszkolu // „Wychowanie w Przedszkolu” . - 2012, nr 9,
s. 28-29
14. Miejsce do zabawy. Meble. Wymiary.

15.
Rawecka, Joanna : Jak kształtować przestrzeń wokół dziecka? / Joanna Rawecka//
„Wychowanie w Przedszkolu”. - 2011, nr 4, s. 32-34, 36
Jak powinna wyglądać sala przedszkolna by sprzyjała nauce i dobremu samopoczuciu dziecka (kąciki
zainteresowań, wystrój, wyposażenie, kolory, kształty). Rola nauczyciela w przygotowaniu sali.

16.
Twardowski, Andrzej : Wpływ relacji z rówieśnikami na rozwój dziecka / Andrzej
Twardowski // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2009, nr 10, s. 4-12
17.
Woźniak, Mariola : Relacje dziecka z rówieśnikami / Mariola Woźniak //„Wychowanie
w Przedszkolu” . - 2010, nr 1, s. 17-23
Wpływ rówieśników na uspołecznienie dzieci w wieku przedszkolnym. Czynniki różnicujące wpływy w
grupie. Wpływ grupy na rozwój społeczny dziecka. Interakcje społeczne dzieci. Odgrywanie roli w
grupie.

18.
Zwiernik, Jolanta : O aranżacji sali przedszkolnej / Jolanta Zwiernik // „Wychowanie w
Przedszkolu”. - 1997, nr 10, s. 613-617
Odmienne od tradycyjnego wyposażenie sali.

