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Wstęp
Terapia pedagogiczna jest różnie definiowana, ze względu na zamien-

nie używane określenia: korekcja, reedukacja, zajęcia wyrównawcze czy 
korekcyjno-kompensacyjne. Małgorzata Wolska-Długosz określa ją na-
stępująco: „Terapia pedagogiczna – organizowanie działań, mających na 
celu korygowanie niewłaściwych czy niepełnowartościowych zachowań 
wychowanka, wynikających z zaburzeń rozwoju bądź zaburzeń zacho-
wania. To proces polegający na organizowaniu odpowiednio do diagnozy 
zaplanowanych sytuacji wychowawczo-terapeutycznych, których wpływ 
na dziecko dokonuje się przede wszystkim za pomocą metod i środków 
pedagogicznych (...). Przez pracę reedukacyjną należy rozumieć nie 
tylko usunięcie bezpośrednich przyczyn trudności i wyrównanie braków 
w wiadomościach, ale również dążenie do odbudowywania właściwych 
dla danego wieku motywów uczenia się i przywrócenia prawidłowego sto-
sunku dziecka do nauki. Praca korekcyjno-wyrównawcza wiąże się z wy-
równywaniem opóźnień i korygowaniem zaburzeń rozwojowych dziecka, 
jak również z wyrównywaniem deficytów organicznych lub stanów i sytu-
acji ujemnych, negatywnych w funkcjonowaniu dziecka w procesie wy-
chowania. Z obydwoma pojęciami terapii łączy się problem kompensacji, 
która polega na wyrównywaniu braków ograniczających rozwój oraz sytu-
acji powstałych jako rezultat niesprzyjających warunków rozwojowych”1. 
Na potrzeby tej publikacji Terapia pedagogiczna rozumiana jest szeroko; 

1 Wolska-Długosz M., Terapia pedagogiczna [W:] Encyklopedia pedagogiczna XXI 
wieku. T. 6, SU-U, red. E. Różycka, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 
2007, s. 645



4

obejmuje zaburzenia rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i spo-
łecznego oraz różnorodne trudności w procesie uczenia się.

Bibliografia przeznaczona jest dla nauczycieli przedszkoli i wszystkich 
typów szkół, placówek oświatowych i terapeutycznych, studentów i rodzi-
ców.

Materiał zebrano korzystając z Przewodnika Bibliograficznego, Bi-
bliografii Zawartości Czasopism, katalogów centralnych NUKAT i KaRo, 
elektronicznych katalogów i bibliograficznych baz danych krajowych bi-
bliotek naukowych, w tym: Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej. 
W poradniku zastosowano układ rzeczowy; w obrębie działów – formal-
ny. Wiele pozycji przejrzano i opatrzono adnotacjami. 



Diagnoza pedagogiczna  
wydawnictwa zwarte

1. Czech, Ewa : Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę 
w klasie 1 : materiały dla ucznia / Ewa Czech ; il. Wojciech Górski]. – 
Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009. – 35 s. : il. kolor. 
Diagnoza pomoże nauczycielowi sprawdzić stopień gotowości dziecka do 
podjęcia nauki w klasie 1 szkoły podstawowej. Uzyskane wyniki będą przy-
datne do zaplanowania indywidualnej pracy z każdym uczniem w klasie. W 
skład materiałów dla ucznia wchodzą zadania sprawdzające zasób słownic-
twa, umiejętność porozumiewania się, poziom artykulacji, sprawność analiza-
tora wzrokowego i słuchowego, poziom sprawności grafomotorycznej, umie-
jętności matematyczne, rozwój społeczno-emocjonalny, zachowanie dziecka 
podczas badania.

2. Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej pod red. 
Marii Deptuły. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego, 2006. – 427 s. : il. – Bibliogr. przy rozdz.
Przedstawiono jednostkę, rodzinę i środowisko lokalne jako przedmiot badań 
pedagogiki społecznej. Z zakresu diagnostyki omówiono np.: konsekwencje 
zaburzeń zachowania dzieci dla dziecka i dla szkoły, dylematy metodologiczne 
diagnozy zaburzeń zachowania i zaburzeń osobowości. W części dot. profilak-
tyki adresowanej do całej populacji dzieci i młodzieży zamieszczono głównie 
sprawozdania z badań dot. uczniów i studentów oraz szkolnych programów 
profilaktycznych. Artykuły z zakresu profilaktyki adresowanej do grup ryzyka 
dot. m.in.: rodziny długotrwale bezrobotnej, doświadczeń szwajcarskich edu-
kacji ulicznej i stosowania systemowego podejścia do rodziny, przyjmowania 
roli przez dzieci z rodzin alkoholików, dorosłych dzieci alkoholików, dzieci nie-
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śmiałych, bajek terapeutycznych, socjoterapii, psychologicznych problemów 
osób pomagających dzieciom i młodzieży.

3. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Kra-
sowicz-Kupis. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. – 355, [1] s. : 
il.
Podstawy diagnozy dysleksji. Diagnozowanie czytania, umiejętności pisania. 
Diagnoza funkcji poznawczych: badanie funkcji językowych, wzrokowych, 
procesów pamięciowych, słuchu fonematycznego. Leworęczność a dysleksja 
w świetle współczesnych badań. Ocena poziomu graficznego pisma dzieci 
w wieku 7-13 lat. Dysleksja i płeć. Gotowość szkolna – ciekawość, aktywność, 
samodzielność.

4. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. – Kra-
ków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – 115, 
[1] s.

5. Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa 
Czaplewska, Stanisław Milewski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, 2012. – 527, [1] s. : il. 
Spis treści: 1. Rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych; 2. Diagnoza 
zaburzeń rozwoju artykulacji; 3. Diagnoza dysleksji rozwojowej; 4. Diagnoza 
rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną; 5. Diagnoza we 
wczesnej interwencji logopedycznej; 6. Diagnoza logopedyczna w przebiegu 
chorób neurologicznych u osób dorosłych; 7. Diagnoza logopedyczna dziecka 
z rozszczepieniem wargi i podniebienia; 8. Diagnoza niepłynności mówienia; 
9. Diagnoza psychogennych zaburzeń mowy; 10. Diagnoza w logopedii arty-
stycznej.

6. Górniewicz, Ewa : Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności 
w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. – Toruń : Wydawnictwo Adam 
Marszałek, [2009]. – 74 s.

7. Grzegórzko, Jolanta : Diagnoza pedagogiczna // W: Encyklopedia pe-
dagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa 
Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. – Warszawa : Wydawnic-
two Akademickie „Żak”, 2003. – S. 676-677

8. Guziuk-Tkacz, Marta : Badania diagnostyczne w pedagogice i psycho-
pedagogice / Marta Tkacz-Guziuk. – Warszawa : Wydawnictwo Aka-
demickie „Żak”, 2011. – 450, [1] s. : il.
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9. Jarosz, Ewa : Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy 
i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. – Warszawa : Wydawnic-
two Akademickie „Żak”, 2006. – 428, [1] s. 
Zawiera m.in.: podstawy diagnozy psychopedagogicznej, diagnoza dojrzałości 
szkolnej jako podstawa prognozy funkcjonowania dziecka w sytuacji szkolnej, 
diagnoza dysleksji rozwojowej jako podstawa prognozy trudności w uczeniu 
się, diagnoza sytuacji społecznej w klasie szkolnej, techniki projekcyjne w psy-
chopedagogicznym diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej.

10. Jarosz, Ewa : Diagnoza sytuacji szkolnej // W: Encyklopedia pedago-
giczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Ró-
życka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, 2003. – S. 681-688
Diagnoza środowiska wychowawczego szkoły, funkcjonowania dziecka w ro-
lach szkolnych, osiągnięć i niepowodzeń szkolnych.

11. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. 
nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. – Kraków : 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 248 s. – Bibliogr. s. 227-244
Zagadnienia terapii pedagogicznej. Podstawowe informacje nt.: dysleksji, 
zdolności, ADHD, agresywności, uzależnień, przemocy domowej oraz wska-
zówki metodyczne dla nauczycieli. Ćwiczenia służące rozwijaniu inteligencji 
emocjonalnej, asertywności, empatii. Teatroterapia, drama, muzykoterapia, 
biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

12. Kopik, Aldona : Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka / Aldona 
Kopik, Monika Zatorska. – Kielce : Europejska Agencja Rozwoju ; 
Starachowice : P.U. Compus, 2010. – 252 s. : il. kolor. + 1 dysk 
optyczny (CD-ROM)
Wielointeligentna edukacja oparta na teorii inteligencji wielorakich Howarda 
Gardnera. Diagnoza i rozpoznawanie możliwości dziecka.
Pomysły praktyczne zawarte w publikacji pokazują rozwiązania metodycz-
ne i organizacyjne oraz aranżację inspirującego środowiska edukacyjnego 
w postaci Krainy Zabaw, wyposażonego w środki dydaktyczne wspierające 
rozwój intelektualny, ruchowy, emocjonalny, społeczny dziecka. Przezna-
czona dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, do pracy 
podczas zajęć terapeutycznych, wyrównawczych, artystycznych, twórczych, 
korekcyjnych.
Integralną częścią książki są materiały zamieszczone na płycie CD, narzę-
dzia wspierające diagnozę profilu inteligencji.
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13. Koźniewska, Elżbieta : Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków 
(SGE-5) : obserwacyjna metoda dla nauczycieli / Elżbieta Koźniew-
ska, Andrzej Matuszewski, Elżbieta Zwierzyńska. – Warszawa : Ośro-
dek Rozwoju Edukacji, 2010. – 77, [3], 4 s. : il. 
W załączniku Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) i arkusz 
obserwacyjny.

14. Lisowska, Elżbieta : Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem 
i rodziną / Elżbieta Lisowska. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 
2008. – 286 s.
Zawiera m.in.: pojęcie i rodzaje diagnozy, klasyfikacja cech, diagnoza in-
dywidualnego przypadku, kontakt diagnostyczny, diagnozowanie zaburzeń 
rozwojowych dzieciństwa i okresu dojrzewania: przyczyny i rodzaje zabu-
rzeń, diagnozowanie sytuacji szkolnej ucznia: diagnoza szkoły jako środowi-
ska wychowawczego, diagnoza funkcjonowania dziecka w rolach szkolnych, 
wybrane aspekty diagnozowania przygotowania uczniów do szkoły, czynniki 
selekcji szkolnej.

15. Materiały do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych [Dokument elektroniczny] : praktyczny program komputerowy / 
[aut.: Magdalena Fatyga et al. ; aut. programu Maciej Piasecki]. – 
Wersja 1.4. – Aktualizowana baza danych i program. – Warszawa : 
Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2009. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : 
kolor ; 12 cm
Zawiera praktyczne wskazówki ekspertów oraz gotowe materiały przezna-
czone do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szko-
łach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Obejmu-
je 5 modułów tematycznych: diagnoza, metody pracy, indywidualne plany 
pracy, ocenianie, kontekst prawny. W ramach poszczególnych modułów, 
m.in.: narzędzia umożliwiające dokonanie wstępnej diagnozy pedagogicz-
nej, procedury ubiegania się o pomoc zewnętrzną dla uczniów o specjal-
nych potrzebach, efektywna współpraca z rodzicami, kompleksowe metody 
wspomagające uczenie się, przykładowe scenariusze zajęć, analiza pracy 
nauczycieli, zasady przygotowywania indywidualnych planów pracy, budo-
wanie indywidualnych programów edukacyjnych, materiały do wykorzystania 
podczas realizacji indywidualnych planów pracy, formalne warunki oceniania 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zakres dostosowywania 
ocen do specyfiki uczenia się uczniów o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych, metody i zasady oceniania uczniów o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych, interpretacja aktów prawnych.
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16. Niemierko, Bolesław : Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akade-
micki / Niemierko Bolesław. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2009. – Bibliogr. s. [330]-346
Diagnostyka edukacyjna, pomiar pedagogiczny i jego narzędzia, taksono-
mia celów kształcenia – różne dziedziny, plany, konstrukcje, analiza i ocena 
narzędzi diagnostycznych, metody diagnostyki edukacyjnej (obserwacja, po-
miar dydaktyczny, analiza dokumentów, rozmowa diagnostyczna wg koncep-
cji „wychowania bez porażek”, ankieta, eksperyment). Diagnoza osiągnięć 
ucznia w sferze emocjonalnej i poznawczej, egzaminy zewnętrzne, diagno-
za osiągnięć placówki edukacyjnej, diagnoza osiągnięć edukacyjnych kraju, 
ewaluacja w edukacji.

17. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1. – Warszawa : 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010. – 400 s. – Bibliogr. s. 399-
400
Spis treści: Nowe regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze spe-
cyficznymi potrzebami edukacyjnymi; Model kształcenia uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi – różnice nie mogą dzielić; Model roz-
poznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu; Model diagnozy 
i wspomagania rozwoju umysłowego dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się matematyki; Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze spe-
cyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania (przedszkole, klasy 
I-III); Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się czytania i pisania (klasy IV-VI, gimnazjum, szkoły ponadgim-
nazjalne); Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudno-
ściami w uczeniu się matematyki klasy I-III); Rozpoznawanie i wspomaganie 
uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki (klasy IV-
-VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne).

18. Rokicińska, Iwona : Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę 
w klasie pierwszej : kwestionariusz zgodny z nową podstawą progra-
mową / Iwona Rokicińska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 
2010. – Teka: (28 s., [31] k. tabl. luź.) : il. 
Charakterystyka narzędzi diagnostycznych, instrukcja dla badającego, kry-
teria oceny, arkusz badania, karty pracy. Diagnoza rozwoju dziecka w wielu 
obszarach: podstawowe wiadomości, lateralizacja, orientacja w schemacie 
ciała, w przestrzeni, na płaszczyźnie, percepcja słuchowa, umiejętności ma-
tematyczne, czytanie, pamięć i myślenie, percepcja wzrokowa i sprawność 
manualna, komunikowanie się, zachowanie dziecka podczas badania, roz-
wój fizyczny i stan zdrowia, rozwój emocjonalno-społeczny. 



10

19. Rokicińska, Iwona : Kwestionariusz diagnozy dziecka rozpoczynają-
cego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. – Gdańsk : Wy-
dawnictwo Harmonia, 2007. – Teka (23 s. ; [5] z. arkuszy diagnozy ; 
[28] k. tabl.) : il. kolor
Narzędzie badawcze umożliwiające zdiagnozowanie rozwoju dziecka w wy-
branych obszarach funkcjonowania, np. lateralizacja i orientacja w schema-
cie ciała i przestrzeni, umiejętności matematyczne, pamięć, czytanie i pisa-
nie, analiza i synteza słuchowa, percepcja wzrokowa, komunikowanie się 
i inne.

20. Skałbania, Barbara : Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary 
badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. – Wyd. 2. – 
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 308, [3] s. – Bibliogr. 
s. 295-308 i przy rozdz.
Teoretyczno-metodologiczne podstawy diagnozy w ujęciu określonych teorii 
i koncepcji badań w obszarze wybranych subdyscyplin pedagogicznych. Dia-
gnoza środowisk wychowawczych i jej znaczenie we wczesnym wspomaga-
niu rozwoju dziecka. Badanie klimatu szkoły i klasy, rozpoznawanie zjawisk 
zachodzących wewnątrz grup rówieśniczych, które mogą być wykorzystywa-
ne do opracowania programu wychowawczego lub profilaktycznego szkoły.

21. Tokarska, Elżbieta : Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku 
wychowania przedszkolnego : materiały dla dziecka / Elżbieta Tokar-
ska, Jolanta Kopała ; il. Marta Stanisławiak-Chmielewska. – Warsza-
wa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2010. – 31 s. : il. kolor. 
Pomoce do diagnozy w formie zadań sprawdzających poziom umiejętności. 
Zawierają arkusz do wpisywania wyników badań oraz ankietę dla rodziców. 
Stanowią pomoc w przygotowaniu dzieci do pracy indywidualnej, wyrównaw-
czej i rozwijającej zdolności, monitorowaniu postępów, w wyborze metod 
i form pracy.

22. Tomczak, Joanna : Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze 
w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Joanna Ziętara ; [rys. 
Agata Fuks]. – Wyd. 5 zm. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
2009. – 70, [1] s. : il. (w tym kolor.) – Bibliogr. 
Kwestionariusz służący do poznawania dziecka i zaburzeń jego rozwoju: 
charakterystyka ucznia, czynności komunikowania się, słuch fonematyczny, 
czytanie, pisanie, sprawność manualna i lateralizacja, percepcja wzrokowa, 
orientacja, procesy myślowe. Zamieszczono także instruktaż posługiwania 
się kwestionariuszem i narzędzia badawcze.
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23. Tryzno, Ewa : Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7- letnich rozpoczyna-
jących naukę : (wersja po badaniach pilotażowych) / Ewa Tryzno ; [il. 
Agata Półtorak]. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo Harmonia, 
2008. – Teka (14, [1] s. ; [6] z. arkuszy badania ; [10] k. tabl. kolor.) : 
il. – Bibliogr. s. 14
Metody badawcze: ukierunkowany dialog, ćwiczenia, obserwacja pracy i wy-
tworów. Teczka zawiera także: instrukcję dla badającego, arkusz badania 
(6 egzemplarzy), karty pracy dla dziecka, pomoce dydaktycznych (historyjki 
obrazkowe, obrazki sytuacyjne, obrazki z niedorzecznościami, układanki).

24. Włoch, Stanisława : Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława 
Włoch, Agnieszka Włoch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie 
„Żak”, 2009. – 217 s. : il. 
Współczesne problemy edukacji dziecka. Wyrównywanie szans edukacyj-
nych dzieci w procesie kształcenia i wychowania. Kompetencje diagnostycz-
ne nauczycieli wczesnej edukacji. Uwarunkowania rozwoju w okresie dzie-
ciństwa: deficyty i zaniedbania w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 
w rozwoju motorycznym, w rozwoju procesów intelektualno-poznawczych, 
emocjonalnych, dynamiki nerwowej. Diagnoza całościowa (holistyczna) 
w procesie kształcenia i wychowania, w edukacji przedszkolnej i wczesnosz-
kolnej.

25. Wspomaganie rozwoju dziecka u progu edukacji włączającej : dia-
gnoza, ewaluacja, pomoc : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kruk-
-Lasockiej, Jolanty Walewskiej. – Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa 
Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2010. – 164 s. : il.

26. Wysocka, Ewa : Człowiek a środowisko życia : podstawy teoretycz-
no-metodologiczne diagnozy / Ewa Wysocka. – Warszawa : Wydaw-
nictwo Akademickie „Żak”, 2007. – 537 s. : il. 
Prezentacja stanu wiedzy nt. problemów diagnozy psychopedagogicznej. 
Ukazano zaplecze teoretyczne i omówiono narzędzia diagnostyczne. Przed-
stawiono pojęcie diagnozy w naukach społecznych, podejście metodolo-
giczne i modele diagnozy (S. Ziemskiego, A. Kępińskiego, I. Obuchowskiej), 
problemy postępowania diagnostycznego i zasady diagnozowania, diagnozę 
środowiska rodzinnego (w tym przemocy oraz uzależnień), szkolnego, grupy 
rówieśniczej (formalnej i nieformalnej), diagnozę indywidualnego i społecz-
nego funkcjonowania jednostki (w tym diagnozę zaburzeń osobowości, agre-
sji i przemocy, nastawień wobec siebie i innych).
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27. Zielińska, Jolanta : Diagnoza i terapia sprawności ortofonicznej dzieci 
z uszkodzeniem słuchu wspomagane techniką komputerową / Jolan-
ta Zielińska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedago-
gicznej, 2004. – 192, [2] s. : fot., rys., wykr. 



Diagnoza pedagogiczna  
wydawnictwa ciągłe

28. Bogdanowicz, Marta : Model wczesnego diagnozowania specyficz-
nych trudności w czytaniu i pisaniu / Marta Bogdanowicz // „Głos Pe-
dagogiczny”. – 2011, nr 32, s. 22-23
Model wczesnej diagnozy. Propozycja etapów i metod.

29. Bogdanowicz, Marta : Wczesna diagnoza specyficznych trudności 
w czytaniu i pisaniu / Marta Bogdanowicz // „Głos Pedagogiczny”. – 
2011, nr 31, s. 25-27
Przedszkole. Szkoła podstawowa klasy I-III.

30. Czabaj, Renata : Diagnoza niepowodzeń szkolnych – nowe zadanie 
dla nauczyciela / Renata Czabaj // „Dysleksja”. – 2012, nr 1, s. 14-17
Edukacja wczesnoszkolna – nauka czytania i pisania. Pojęcia: niepowodze-
nie szkolne, diagnoza nauczycielska.
Dostęp online: http://www.ptd.edu.pl/content/download/1020/3854/version/1/
file/czabaj_dys_12.pdf 

31. Czerwińska, Kornelia : Diagnoza specyficznych trudności szkolnych 
u dzieci z ADHD / Kornelia Czerwińska, Iwona Dąbrowska // „Niepeł-
nosprawność i Rehabilitacja”. – 2007, [nr] 4, s. [67]-80
Rodzaje trudności szkolnych u dzieci z ADHD. Proces diagnozy, etapy dia-
gnozy specyficznych trudności szkolnych. Symptomy zaburzeń.

32. Grzywniak, Celestyna : Wpływ śladowej postaci przetrwałych pier-
wotnych odruchów na powstanie trudności szkolnych – próba stawia-
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nia diagnozy / Celestyna Grzywniak // „Szkoła Specjalna”. – 2010, 
[nr] 2, s. 98-112
Badania pilotażowe dotyczące występowania przetrwałych odruchów prymi-
tywnych lub pierwotnych u dzieci z trudnościami w uczeniu się diagnozowa-
nych za pomocą programu P. Blythe’a i S. Goddard-Blythe. Sprawdzenie 
sprawności narzędzia badawczego.

33. Jabłoński, Sławomir : Poziom umiejętności czytania i pisania jako 
wskaźnik zdrowia społecznego / Sławomir Jabłoński // „Edukacja”. – 
2009, nr 2, s. 65-77
Umiejętność czytania i pisania jako ważny zasób społeczny. Sytuacje kry-
tyczne w kształceniu umiejętności czytania i pisania. Jakość nauczania czy-
tania i pisania. Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu.

34. Janowska, Julia : Montessori o obserwacji : edukacja Montessori / 
Julia Janowska // „Bliżej Przedszkola”. – 2012, nr 1, s. 62-63
Metody obserwacji i ich znaczenie dla rozwoju dziecka.

35. Jastrząb, Jadwiga : Diagnoza nauczycielska w kompensacji specjal-
nych potrzeb edukacyjnych uczniów / Jadwiga Jastrząb // „Dyslek-
sja”. – 2012, nr 1, s. 7-13
Możliwości i powinności nauczycieli w realizacji specjalnych potrzeb eduka-
cyjnych uczniów. Operatywne korzystanie z aparatu pojęciowego w diagno-
zie nauczycielskiej. Pytania służące diagnozie klasy/szkoły.
Dostęp online:
http://www.ptd.edu.pl/content/download/1019/3851/version/1/file/jastrzab_
dys_12.pdf 

36. Jastrząb, Jadwiga : Metodyka interdyscyplinarna u podstaw skutecz-
nej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // „Wychowanie na Co 
Dzień”. – 2009, nr 4/5, dod. s. I-V
Diagnoza specyficznych trudności w poprawnym pisaniu ortograficznym. 
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją roz-
wojową.

37. Jastrząb, Jadwiga : O diagnozie elementarnych umiejętności mate-
matycznych – propozycje praktyczne / Jadwiga Jastrząb, Iwona 
Błaszkowska // „Dysleksja”. – 2009, nr 3, s. 24-30
Kształcenie umiejętności matematycznych w różnych sytuacjach edukacyj-
nych i życiowych. Przyczyny trudności i niepowodzeń w uczeniu się matema-
tyki. Diagnozowanie umiejętności matematycznych. Badania przesiewowe 
elementarnych umiejętności matematycznych. Test nauczycielski „Biegłość 
liczenia”. Edukacja wczesnoszkolna.
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Dostęp online:
http://www.ptd.edu.pl/content/download/497/1851/version/1/file/o_diagno-
zie.pdf 

38. Jastrząb, Jadwiga : Wczesna diagnoza ryzyka specyficznych trudno-
ści w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii psychopedagogicznej 
/ Jadwiga Jastrząb // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2009, nr 6, dod. 
s. I-IV
Profilaktyczna diagnoza ryzyka niepowodzeń edukacyjnych Skalą Ryzyka 
Dysleksji. Wskazówki metodyczne inspirujące się Skalą Ryzyka Dysleksji. 
Przykłady treści zapisu diagnozy.

39. Korendo, Marta : Dysleksja zostaje na całe życie / Marta Korendo ; 
rozm. przepr. Tomasz Wosk // „Życie Szkoły”. – 2013, nr 3, s. 4-7
Rozmowa z dr Martą Korendo, filologiem, logopedą, terapeutką dzieci upo-
śledzonych i zagrożonych dysleksją o problemach dyslektyków i diagnozo-
waniu tej dysfunkcji.

40. Kulesza, Ewa Maria : Diagnoza potencjału poznawczego dzieci 
w wieku przedszkolnym : dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym. Cz. 6 / Ewa Maria Kulesza // „Szkoła Spe-
cjalna”. – 2012, [nr] 1, s. 8-22
Prezentacja wyników badań zdolności poznawczych dzieci z umiarkowaną 
niepełnosprawnością intelektualną i dzieci o normatywnym rozwoju w wieku 
od 3 do 5 lat.

41. Kwiatkowska, Dorota : Arkusz diagnostyczny zaburzeń mowy : dia-
gnoza wstępna / Dorota Kwiatkowska, Beata Madziara // „Głos Peda-
gogiczny”. – 2011, nr 29, s. 32-33

42. Ławicka, Joanna : Dysleksja to nie wyrok / Joanna Ławicka // „Polski 
w Praktyce”. – 2012, nr 5, s. [18]-[19]
Definicja i diagnoza dysleksji.

43. Łoskot, Małgorzata : Narzędzia diagnostyczne / Małgorzata Łoskot // 
„Głos Pedagogiczny”. – 2013, nr 46, s. 48-49
Dobór narzędzi diagnostycznych – wskazówki dla szkolnych specjalistów: 
pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodu.

44. Łoskot, Małgorzata : Pomóżmy Jasiowi to Jan będzie umiał : rozpo-
znawanie i diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się / Małgo-
rzata Łoskot // „Głos Pedagogiczny”. – 2011, nr 26, s. 3-7
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Specyficzne trudności w uczeniu się: rozpoznawanie ryzyka, plan działań 
wspierających.

45. Misztal, Marcin : Uwaga! uczeń ma problem : niepowodzenia szkolne 
/ Marcin Misztal // „Życie Szkoły”. – 2012, nr 9, s. 8-10
Stan badań nad niepowodzeniami szkolnymi. Podział niepowodzeń dydak-
tycznych. Metody walki z trudnościami dydaktycznymi (profilaktyka, diagno-
za, terapia pedagogiczna).

46. Nowotnik, Anna : Funkcjonowanie uwagi u dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym : grupy ryzyka / Anna Nowotnik // „Edukacja”. – 2012, 
[nr] 1, s. [87]-102
Prezentacja wyników badania, którego celem była diagnoza poziomu funk-
cjonowania uwagi dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy I-III) i wyłonienie 
ewentualnych grup ryzyka. 

47. Ostaszewski, Krzysztof : Obszary diagnozy w szkole / Krzysztof 
Ostaszewski, Anna Borucka // „Remedium”. – 2005, nr 9, s. 1-3
Diagnoza potrzeb, trudności, problemów społeczności szkolnej w ramach 
szkolnego programu profilaktyki. Trudności w diagnozowaniu. Metody dia-
gnozowania.

48. Oszwa, Urszula : Struktura intelektu dzieci ze specyficznymi trudno-
ściami w uczeniu się matematyki / Urszula Oszwa, Grażyna Kraso-
wicz-Kupis // „Przegląd Psychologiczny”. – 2008, nr 4, s. [491]-511
Zastosowanie skali D. Wechslera w diagnozie dzieci z trudnościami w ucze-
niu się matematyki. Funkcjonowanie poznawcze dzieci z trudnościami.

49. Paszkiewicz, Aneta : Diagnozowanie środowiska rodzinnego / Aneta 
Paszkiewicz // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2012, nr 6, 
s. 28-34
Niepowodzenia szkolne ucznia a środowisko rodzinne – analiza przyczyn 
i metody diagnozy.

50. Piekarska, Anna : Każde dziecko potrafi : wytyczne w zakresie dia-
gnozowania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce / Anna 
Piekarska // „Głos Pedagogiczny”. – 2010, nr 21, s. 19-21
Dokumenty MEN: „Założenia projektowanych zmian: uczniowie ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi”, „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowocze-
sna: jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi”. Organizowanie zespołów: nauczycieli, pedagogów i psychologów. 
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. 
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51. Rożyńska, Małgorzata : Diagnoza uczestnicząca w terapii / Małgo-
rzata Rożyńska // „Dysleksja”. – 2012, nr 1, s. 21-22
Dostęp online:
//www.ptd.edu.pl/content/download/1022/3860/version/1/file/rozynska_
dys_12.pdf 

52. Sadowska, Elżbieta : Zaburzenia komunikacji w autyzmie – podsta-
wowe trudności diagnozy i terapii logopedycznej / Elżbieta Sadowska 
// „Poradnik Językowy”. – 2011, nr 9, s. [36]-51

53. 

54. Sajewicz-Radtke, Urszula : Nowa bateria metod diagnozy przyczyn 
niepowodzeń szkolnych / Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radt-
ke // „Dysleksja”. – 2008, nr 1, s. 25-28
Uczniowie klas II szkoły podstawowej – dzieci z trudnościami w czytaniu i pi-
saniu o charakterze dysleksji rozwojowej. Testy wchodzące w skład baterii 
metod diagnozy niepowodzeń szkolnych: Test Porównywania Figur, Test 
Przerysowywania Figur, Test Trudnej Figury. Test Bogdanowicz „Nasz ję-
zyk”.
Dostęp online:
http://www.ptd.edu.pl/content/download/406/1553/version/1/file/Dyslek-
sja_1_NET.pdf 

55. Walerzak-Więckowska, Anna : Diagnoza umiejętności matematycz-
nych uczniów w starszym wieku szkolnym / Anna Walerzak-Więc-
kowska // „Dysleksja”. – 2009, nr 3, s. 31-37
Metody i narzędzia do specjalistycznej diagnozy zaburzeń zdolności mate-
matycznych: metody diagnostyczne, narzędzia diagnostyczne. Dyskalkulia 
rozwojowa: dyskalkulia werbalna, praktognostyczna, leksykalna, graficzna, 
ideognostyczna, operacyjna. Inne zaburzenia zdolności matematycznych. 
Spis trudności obserwowanych u uczniów klas IV-VI, występujących przy li-
czeniu.

56. Wrońska, Jadwiga : Czy na pewno zaburzenie? / Jadwiga Wrońska // 
„Psychologia w Szkole”. – 2011, nr 4, s. 132-141
Czym jest zaburzenie i jak je zdiagnozować.

57. Zatorska, Monika : Diagnoza indywidualnej drogi rozwoju dziecka / 
Monika Zatroska, Aldona Kopik // „Nauczanie Początkowe”. – 
(2012/2013), nr 3, s. 56-61
Opis przebiegu diagnozy początkowej ucznia. Omówienie przykładowego 
profilu inteligencji.



Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  
i wyrównawczych dla dzieci  
ze specyficznymi trudnościami w nauce  
czytania i pisania 
wydawnictwa zwarte

58. Balejko, Antoni : Wyrównywanie szans edukacyjnych : badanie, dia-
gnoza i ocena rozwoju mowy i wymowy dzieci w wieku przedszkol-
nym z wykorzystaniem książek i pomocy z serii Logopeda radzi / An-
toni Balejko. – Białystok : Wydawnictwo „Logopeda radzi”, 2010. – 94 
s. : il. 

59. Baran, Joanna : Co robić, żeby dziecko sprawniej czytało i pisało, 
a dorosły przetrwał : opracowanie dla terapeutów i rodziców / Joanna 
Baran. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. – 67 s. : il. 
Skuteczność terapii pedagogicznej oparta na doświadczeniach autorki. Opis: 
dziecięcych sposobów radzenia sobie z niepowodzeniami szkolnymi, czyn-
ników decydujących o skuteczności terapii pedagogicznej, kształtowania 
motywacji do pracy dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu, problemu 
drugoroczności, a także sukcesów terapeutycznych. Omówienie powinności 
nauczyciela, rodziców i terapeuty.

60. Baran, Joanna : Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : ze-
staw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni 
polskiej : różnicowanie głosek „i” oraz „j” / Joanna Baran. – Gdańsk : 
Wydawnictwo Harmonia, 2010. – 54, [1] s.
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61. Baran, Joanna : Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : ze-
staw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni 
polskiej : różnicowanie głosek nosowych ą, ę oraz połączeń om, on, 
em, en / Joanna Baran. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011. – 
49, [1] s.

62. Barańska, Małgorzata : Abecadło z piórkiem i pazurkiem : ćwiczenia 
percepcji słuchowej i wzrokowej oraz alfabetu / Małgorzata Barań-
ska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. – 75, [1] s. : il. 

63. Bemmerlein, Georg : Mandale literowe / Georg Bemmerlein. – Wyd. 
2. – Kraków : WiR Wydawnictwo i Reklama, 2007. – Teka (51 k.) : il.

64. Bogdanowicz, Marta : Uczeń z dysleksją w domu : poradnik nie tylko 
dla rodziców / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek, Małgorzata Ro-
żyńska. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2007. – 256 
s. : il. – Bibliogr. dla rodziców s. 248-249
Sposoby wspomagania rozwoju dzieci z dysleksją w zakresie: nauki czyta-
nia, poprawnej wymowy, rozwoju ruchowego i emocjonalnego. Przykłady za-
baw i działań przygotowujących do nauki czytania i pisania, uczących dzie-
ci przestrzegania reguł obowiązkowości, motywacji do wysiłku, pozytywnej 
postawy wobec pracy, umiejętności pokonywania trudności, wyrabiających 
odporność na stres, pomagających odreagować negatywne emocje, wzmac-
niających samoocenę. Objawy, przyczyny dysleksji, sposób formułowania 
opinii o dziecku z dysleksją przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
style uczenia się dziecka z dysleksją oraz współdziałanie rodziców ze szkołą 
w zakresie konstruowania programu pomocy.

65. Bogdanowicz, Marta : Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu 
i pisaniu : dysleksji, dysortografii i dysgrafii : skala ryzyka dysleksji 
wraz z normami dla klas I i II / Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka, 
Grzegorz Krzykowski. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011. – 183 
s. : il.

66. Borawska, Katarzyna : Umiejętności językowe dziecka kończącego 
edukację wczesnoszkolną / Katarzyna Borawska. – Białystok : „Trans 
Humana”, 2004. – 327 s. : faks., rys., tab., wykr. 
Zawiera m.in.: rozwój i charakterystyka języka dziecka we wczesnym dzie-
ciństwie i młodszym wieku szkolnym. Umiejętności językowe dzieci z róż-
nych środowisk. Kształtowanie języka dziecka i wspomaganie rozwoju języka 
w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Metody i ćwiczenia rozwijają-
ce aktywność językową.
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67. Demel, Genowefa : Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola 
/ Genowefa Demel. – Wyd. 11. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne, 2010. – 108 s., [13] k. tabl. kolor. luz. : il. – Bibliogr. 
s.108
Podstawowe wiadomości z zakresu fonetyki, normy poprawnej wymowy 
dziecka w wieku przedszkolnym, przykłady ćwiczeń doskonalących wymowę. 
Zaburzenia rozwoju mowy, metody pracy korekcyjnej, materiały do ćwiczeń.

68. Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-
-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. – Lublin : Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – 359 s. : il. 
Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Psychologii 
UMCS przy współpr. z Lubelskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dyslek-
sji, Lublin, 24-26 października 2005 r.
Zagadnienia teoretyczne i praktyczne: wyniki badań dzieci dyslektycznych 
i dysgraficznych, zaburzenia współwystępujące z dysleksją (jąkanie, zespół 
ADHD, trudności w rozumowaniu matematycznym, pismo dzieci słabowidzą-
cych), specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu z perspektywy neuropsy-
chologii klinicznej, metoda Montessori w przygotowaniu do nauki czytania 
i pisania, rozumienie w początkowym okresie nauki czytania, informacje 
o dysleksji w Internecie, osiągnięcia Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej, za-
stosowanie technologii informacyjnych w terapii pedagogicznej.

69. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa 
/ pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. – Gdańsk : Wydawnictwo Har-
monia, 2006. – 151, [1] s. – Bibliogr. przy rozdz.
Podsumowanie osiągnięć nauki w rozpoznaniu zjawiska dysleksji rozwojowej 
jako jednej z przyczyn trudności w uczeniu się czytania i pisania. Omówio-
no zagadnienia: podłoże neuropsychologiczne trudności, dysleksja a rozwój 
mowy i języka, funkcje wzrokowe w diagnozie dysleksji rozwojowej, dysleksja 
a ADHD i zdolności twórcze. 

70. Jak przezwyciężać trudności w nauce : praca zbiorowa / pod red. Ali-
cji Giermakowskiej i Anety Jałowieckiej. – Kielce : Wydawnictwo Pe-
dagogiczne ZNP, 2008. – 120 s. : il. 
Przewodnik dla nauczycieli i rodziców na temat specyficznych trudności 
w uczeniu się w klasach I-III szkoły podstawowej (dysleksja, dysgrafia, dys-
kalkulia) oraz pracy z dzieckiem (ćwiczenia usprawniające percepcję słu-
chową, wzrokową, koordynację słuchowo-wzrokową, sprawność manualną, 
orientację przestrzenną, umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem). 
Omówiono Metodę Dobrego Startu oraz postawy rodziców wobec trudności 
dzieci w nauce pisania. Podano przykładowe scenariusze zajęć.
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71. Jańczyk, Grażyna : Polubić ortografię... : wskazówki metodyczne dla 
polonistów szkół podstawowych i gimnazjów : cele, formy pracy i typy 
ćwiczeń, planowanie i projektowanie, wymagania, kontrola i ocena 
wyników / Grażyna Jańczyk. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 
2006. – 99 s. : il. – Bibliogr. s. 98

72. Jurek, Anna : Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów 
z dysleksją / Anna Jurek. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008. – 
220 s. : il. – Bibliogr. s. 204-220
Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się języka polskiego i języków obcych. 
Metody pokonywania trudności: polisensoryczne, dedukcji, indukcji, algoryt-
mizacji, programowania, opozycji ilościowej, przeszukiwania leksykalnego.

73. Kujawa, Ewa : Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi 
z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. – 
Wyd. 8. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. – 
277, [2] s. : il.

74. Kulisiewicz, Beata : Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnia-
niu techniki czytania / Beata Kulisiewicz. – Kraków : Oficyna Wydaw-
nicza „Impuls”, 2011. – 102 s. : il. – Bibliogr. s. [101]-102
Przyczyny trudności w nauce czytania. Ćwiczenia wspomagające umiejęt-
ność czytania z wykorzystaniem dogoterapii. Przykładowy scenariusz zajęć, 
karty pracy oraz tekst z instrukcją do sprawdzenia czytania ze zrozumieniem.

75. Latusek, Arkadiusz : Obrazkowy słownik ortograficzny dla dzieci / Ar-
kadiusz Latusek ; [rymowanki ortograficzne Edyta Wygonik ; il. Paweł 
Kołodziejski]. – Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2008. – 
143 s. : il. kolor. ; 22 cm.
Dla dzieci w wieku 6-9 lat.

76. Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkol-
nej / red. nauk. Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. – War-
szawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, 2011. – 174 s. : il.
Trudności w czytaniu i pisaniu dzieci niesłyszących, diagnoza i terapia dzieci 
z różnymi zagrożeniami rozwojowymi.

77. Minczakiewicz, Elżbieta Maria : Jak krok po kroku wprowadzać dzieci 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elż-
bieta Maria Minczakiewicz. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawni-
cza „Impuls”, 2009. – 196 s. : il. – Bibliogr.
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Propozycje pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej. Przykłado-
we charakterystyki dzieci z trudnościami w uczeniu się ze wskazówkami dla 
rodziców. Scenariusze i konspekty zajęć logopedycznych, zajęć z zakresu 
rewalidacji indywidualnej, rozwijających funkcje manualne. Kręgi tematycz-
ne: andrzejki, Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc, wiosna, warzywa. 
Przygotowanie do pisania.

78. Opolska, Teresa : Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu : prze-
gląd metod pracy korekcyjno-kompensacyjnej / Teresa Opolska. – 
Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedago-
gicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1997. – 60 s. 

79. Pietras, Izabela : Dysortografia : uwarunkowanie psychologiczne / 
Izabela Pietras. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008. – 160 s. : 
il. 
Pisanie jako forma komunikacji językowej. Czynność pisania : rozwój języko-
wy, pamięć, percepcja, myślenie, uwaga, integracja percepcyjno-motorycz-
na. Dysortografia jako typ dysleksji rozwojowej: definicje, zaburzenia pisania 
w klasyfikacjach medycznych, objawy, kryteria rozpoznawania specyficznych 
trudności, kategoryzowanie błędów. 

80. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli. – Warszawa : Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej, [2010]. – 328 s. : il. – Bibliogr. przy 
rozdz.
Spis treści: I. Nowe regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; II. Doradztwo edukacyjno-zawodo-
we. III; Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej; 
IV. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przykładowe 
rozwiązania; 1. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania 
i pisania; 2. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki; 
3. Model pracy z uczniem niesłyszącym lub słabo słyszącym; 4. Model pra-
cy z uczniem niewidomym lub słabo widzącym; 5. Model pracy z uczniem 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; 6. Model pracy z uczniem 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; 7. Model pracy z uczniem 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 
8. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną; 9. Model pracy 
z uczniem z autyzmem; 10. Model pracy z uczniem z ADHD; 11. Model pracy 
z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem 
społecznym; 12. Model pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym; 13. Model 
pracy z uczniem z chorobą przewlekłą.
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81. Pomirska, Zofia : Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia 
oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska. – Warszawa : 
„Difin”, 2011. – 219 s. : il. 
Zagadnienia: umiejętność czytania, czynniki warunkujące efektywność, me-
tody i cele nauki czytania, zasady oceniania, specyficzne trudności i sposo-
by usprawniania czytania. Omówienie badań własnych nad czytaniem wraz 
z przykładami propozycji dydaktycznych wspierających proces odbioru tek-
stu.

82. Rocławska-Daniluk, Małgorzata : Czytanie i pisanie : metodyka zajęć 
korekcyjno-wyrównawczych / Małgorzata Rocławska-Daniluk. – 
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. – 127, [1] 
s. : il. kolor. 
Czytanie i pisanie w aspekcie teoretycznym: czym jest, rozwój, dojrzałość, 
rola funkcji słuchowej, podstawowe objawy zaburzeń. Program nauki czy-
tania i pisania Bronisława Rocławskiego (glottodydaktyka) na etapie przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe obejmujące 
elementy rytmiki Emila Jacquesa-Dalcroze’a oraz elementy metody Carla 
Orffa (logorytmika). Przykłady ćwiczeń (wg stopnia trudności) na zajęcia ko-
rekcyjno-wyrównawcze w zakresie czytania i pisania.

83. Rutkowska, Renata Zofia : Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kom-
pensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat / Renata Zofia Rutkow-
ska. – Wyd. 2. – Gdańsk : Wydawnictwo „Harmonia”, 2010. – 51 s. : 
il.
Zadania rozwijające: percepcję wzrokową (spostrzegawczość, analizę i syn-
tezę, pamięć wzrokową), koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację 
uwagi, sprawność grafomotoryczną, orientację przestrzenną i wyobraźnię, 
percepcję słuchową.

84. Sazon-Brykajło, Janina : Metody terapii niektórych trudności w pisa-
niu i czytaniu u dzieci dyslektycznych / Janina Sazon-Brykajło. – Kra-
ków : Wydawnictwo Edukacyjne, [1999]. – 23, [1] s. 

85. Skibińska, Helena : Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi 
z trudnościami w pisaniu i czytaniu : materiały pomocnicze dla na-
uczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przed-
szkolnego / Helena Skibińska. – Wyd. 4. – Bydgoszcz : Wydawnictwo 
Akademii Bydgoskiej, 2001. – 154 s.
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86. Sołtys-Chmielowicz, Anna : Zaburzenia artykulacji : teoria i praktyka / 
Anna Sołtys-Chmielowicz. – Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 
199 s. 
Publikacja zawiera pełne opracowanie problematyki związanej z wadami wy-
mowy: stan badań, dyslalia, klasyfikacja, przyczyny, badanie wymowy, etapy 
pracy korekcyjnej, opis przypadków.

87. Taboł, Sebastian : Istota czytania / Sebastian Taboł. – Kraków : Ofi-
cyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 221, [3] s.
Zawiera m.in.: metody (także eksperymentalne) nauki czytania, cechy do-
brego czytania, rodzaje czytania, trudności w czytaniu (percepcja słuchowa, 
wzrokowa, lateralizacja, mowa).

88. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : pomoce dydaktyczne 
do nauki czytania i pisania / Teresa Danielewicz [et al.]. – Kielce : Wy-
dawnictwo Jedność, [2010]. – 199 s. : il.

89. Waleszkiewicz, Kamila : Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trud-
nościami w nauce czytania i pisania / Kamila Waleszkiewicz ; [rys. 
Agata Fuks]. – Wyd. 4. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
2010. – 38, [1] s. : il.

90. Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych spo-
sobach przeciwdziałania jej / pod red. nauk. Zofii Pomirskiej. – War-
szawa : „Difin”, 2010. – 158 s. : il. 
Spis treści: Cz. 1. Dysleksja jako specyficzne trudności w uczeniu się czyta-
nia i pisania (tu m.in. Specjalne trudności w czytaniu i pisaniu jako przyczyna 
niepowodzeń szkolnych oraz Wpływ dysleksji na funkcjonowanie psychospo-
łeczne uczniów). Cz. 2. Niekonwencjonalne sposoby działań terapeutycz-
nych (Terapia pedagogiczna dziecka dyslektycznego, Zastosowanie map 
myśli w terapii dysleksji, Humor w procesie nauczania dzieci dyslektycznych, 
Bajkoterapia – motywacją do nauki czytania i pisania). Cz. 3. Multimedia 
w terapii dzieci z zaburzeniami czytania i pisania.

91. Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie / red. nauk. 
Danuta Waloszek. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszko-
la, 2009. – 349, [1] s. : il. kolor. 
Nabywanie umiejętności czytania i pisania. Współdziałanie w procesie wy-
chowania społecznego w przedszkolu. Technologie informacyjne szansą dla 
edukacji dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. Wybrane aspekty 
wykorzystania Internetu w pracy zawodowej nauczyciela wychowania przed-
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szkolnego. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Rozwijanie 
aktywności literacko-muzycznej w przedszkolu i w rodzinie.

92. Zakrzewska, Barbara : Litery trudne-nietrudne! / Barbara Zakrzew-
ska. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
[2004]. – 32 s. : rys.
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i wyrównawczych dla dzieci  
ze specyficznymi trudnościami  
w nauce czytania i pisania 
wydawnictwa ciągłe

93. Barabach, Teresa : Praca korekcyjna z dziećmi o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych / Teresa Barabach, Beata Jóźwiak-Plaskota // 
„Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”. – R. 27, nr 3 
(2003/2004), s. 88-92 
Terapia funkcji percepcyjno-motorycznych, kształtowanie umiejętności czy-
tania i pisania oraz psychoterapia. Edukacja wczesnoszkolna. 

94. Czepek, Teresa : Konspekt zajęć z terapii językowej dla uczniów kla-
sy II z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Teresa Czepek // „Wszystko 
dla Szkoły”. – 2004, nr 3, s. 18-19 
Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. 

95. Główczewska, Daria : Scenariusz lekcji do zespołowych zajęć wy-
równawczych dla dzieci z trudnościami w czytaniu / Daria Główczew-
ska // „Życie Szkoły”. – 1997, nr 4, s. 211-213

96. Jastrząb, Jadwiga : Metodyczne podstawy pracy korekcyjno-kom-
pensacyjnej w terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trud-
nościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb // „Wychowanie na 
Co Dzień”. – 2010, nr 12, dod. s. I-II 
Konstrukcja konspektu do zajęć terapeutycznych. 
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97. Jastrząb, Jadwiga : Metodyka interdyscyplinarna u podstaw skutecz-
nej terapii pedagogicznej // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2009, nr 
4/5, dod. s. I-V 
Diagnoza specyficznych trudności w poprawnym pisaniu pod względem or-
tograficznym. Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów 
z dysleksją rozwojową. 

98. Jastrząb, Jadwiga : „Psychopedagogika stosowana” u podstaw sku-
tecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // „Wychowanie na 
Co Dzień”. – 2009, nr 1/2, dod. s. I-III 
Scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościa-
mi w początkowej nauce czytania i pisania zakwalifikowanych do grup ryzyka 
dysleksji. 

99. Jastrząb, Jadwiga : Sporty zimowe – scenariusz zajęć terapeutycz-
nych / Jadwiga Jastrząb // „Dysleksja”. – 2009, nr 1, s. 53-57 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas IV-VI szkoły podsta-
wowej. Temat: Sporty zimowe. Dzieci z dysleksją rozwojową. Doskonalenie 
umiejętności poprawnego pisania i umiejętności głośnego czytania za zrozu-
mieniem. 
Dostęp online 
http://www.ptd.edu.pl/content/download/380/1460/version/1/file/Sporty_.pdf 

100. Lewandowska, Laurencja : Wspomaganie nauki czytania i pisania 
terapią logopedyczną / Laurencja Lewandowska // „Wychowanie na 
Co Dzień”. – 1996, nr 1/2, dod. s. XII-XIV 

101. Lewkowicz, Krystyna : Plan pracy z dzieckiem dyslektycznym / Kry-
styna Lewkowicz // „Język Polski w Szkole IV-VI”. – R. 14, nr 2 
(2012/2013), s. 87-96
Plan pracy z dyslektykiem oraz metody: drama, mapa myśli, wygłaszanie 
afirmacji, piktogramy, łańcuchowa metoda skojarzeń.

102. Łoskot, Małgorzata : Plan indywidualnego wsparcia ucznia / Małgo-
rzata Łoskot // „Głos Pedagogiczny”. – 2011, nr 26, s. 30-31 
Plan oddziaływań w przypadku trudności w pisaniu i czytaniu. 

103. Młynarska, Grażyna : Nauka ortografii z wykorzystaniem kolorów. 
Cz. 1-3 / Grażyna Młynarska // „Dysleksja”. – 2008, nr 2, s. 45-46, 
2009, nr 1, s. 42-44, 2009, nr 3, s. 48-49 
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104. Nowicka, Ewa : Multimedia w terapii pedagogicznej / Ewa Nowicka 
// „Dysleksja”. – 2008, nr 2, s. 28-32 
Komputerowa terapia pedagogiczna uczniów przejawiający specyficzne 
trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu – dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Programy edukacyjno-terapeutyczne obejmują obsza-
ry: poznawczy, emocjonalno-motywacyjny, wzrokowo-słuchowo-językowy. 

105. Pelikan, Joanna : Program zajęć reedukacji dla uczniów klas IV-VI 
ze specyficznymi problemami w nauce / Joanna Pelikan // „Wszyst-
ko dla Szkoły”. – 2011, nr 11, s. 19-21 

106. Piętal, Mariola : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z zakresu do-
skonalenia umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem / Mario-
la Piętal // „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”. – 
R.46 : 2000/2001, nr 2, s. 74-84 

107. Sławińska, Magdalena : Logorytmika – profilaktyka zaburzeń w na-
uce czytania i pisania / Magdalena Sławińska // „Dyrektor Szkoły”. – 
2001, nr 3, s. 21

108. Szkolak, Anna : Głoski, sylaby, zdania – jakie to trudne! / Anna 
Szkolak // „Edukacja i Dialog”. – 2007, nr 2, s. 46-49
Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Dostęp online:
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2007,57/luty,88/gloski_sylaby_zdania__ja-
kie_to_trudne,264.html 

109. Zakrzewska, Barbara : Przykłady zajęć w procesie reedukacji dzieci 
z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Barbara Zakrzewska // „Życie 
Szkoły”. – 1993, nr 8, s. 457-466
Konspekty lekcji.

110. Żubkowska, Marietta : Pomoc terapeutyczna dzieciom z trudnościa-
mi w nauce czytania i pisania : przegląd problemów / Marietta Żub-
kowska // „Kultura i Edukacja”. – 2000, nr 1/2, s. 118-124



Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  
dla dzieci z trudnościami  
w uczeniu się matematyki  
wydawnictwa zwarte

111. Baureis, Helga : Pomóż dziecku w nauce przez ćwiczenia ruchowe : 
koncentracja, ortografia i matematyka, koordynacja ruchowa, spraw-
dziany : porady kinezjologiczne dla rodziców / Helga Baureis, Clau-
dia Wagenmann ; przekł. Urszula Szymanderska ; [il. do ćwiczeń 
Steffen Butz]. – Łódź : JK, 2007. – 159 s. : il.

112. Bogdanowicz, Marta : Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tyl-
ko dla polonistów / Marta Bogdanowicz, Anna Adrianek. – Wyd. 3 
zm. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2009. – 223 
s. – Bibliogr. s. 218
Trudności w uczeniu się języków obcych, matematyki, fizyki, historii, geo-
grafii, chemii, biologii. Propozycje indywidualnej pracy z uczniem dyslek-
tycznym.

113. Davis, Ronald D. : Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda ko-
rekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ro-
nald D. Dawis, Eldon M Braun ; przeł. Monika Hartman. – Poznań : 
Zysk i S-ka, cop. 2006. – 380 s. : il. 
Zaburzenia procesu uczenia się. Procedury i przykłady pracy z dziećmi 
z ADD, ADHD, akalkulią, dyskalkulią, agrafią, dysgrafią.
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114. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta : Dzieci ze specyficznymi trudnościa-
mi w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korek-
cyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. – Wyd. 4. – 
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]. – 312 
s. : rys.

115. Kaczmarek, Żanetta : Komputer na zajęciach korekcyjno-wyrów-
nawczych / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. – Wałbrzych: Wydawnic-
two Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2003. – 109, [1] s. : il. 
(gł. kolor.), wykr.
Edukacja matematyczna.

116. Makowska, Katarzyna : Praca z uczniem zdolnym i słabym na ma-
tematyce / Katarzyna Makowska. – Kielce : Wydawnictwo Pedago-
giczne ZNP, 2010. – 66 s. 
Przyczyny niepowodzeń, znaczenie indywidualizacji pracy na lekcjach ma-
tematyki. Projekt kształtowania pojęcia równoległoboku.

117. Małasiewicz, Alicja : Aby polubić matematykę : zestaw ćwiczeń tera-
peutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej mających 
specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Alicja Małasie-
wicz. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006. – 117 s. : rys.

118. Miązek, Dorota : Polubić matematykę : ćwiczenia rozwijające umie-
jętności matematyczne uczniów w wieku 10-15 lat / Dorota Miązek, 
Joanna Wójcicka. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-
-Ekonomicznej w Łodzi, 2009. – 109, [1] s. : il. kolor.
Dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.

119. Nowik, Jerzy : Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkol-
nej / Jerzy Nowik. – Opole : Wydawnictwo Nowik, 2009. – 280 s. : il. 

120. Oszwa, Urszula : Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycz-
nych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. – Wyd. 4. – Kra-
ków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 129, [1] s. : il.
Celem pracy jest przedstawienie istoty specyficznych zaburzeń rozwoju 
umiejętności matematycznych na tle zaburzeń rozwoju umiejętności szkol-
nych. Autorka omawia objawy dyskalkulii rozwojowej i możliwości współ-
występowania z nią dysleksji. Praca zawiera przegląd prowadzonych ba-
dań nad zaburzeniami rozwoju umiejętności matematycznych (założenia 
terapeutyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, zasady postępowania tera-
peutycznego wg L. Košča, zalecenia do pracy wg J. Strang i B. Rourke, 
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zasady terapii dzieci z dysleksją i dyskalkulią wg A. Hendersona i E. Milesa, 
program trzech kroków B. Butterwortha, zalecenia terapeutyczne a style 
uczenia się matematyki wg M.C. Sharmy). W aneksie znajduje się Kwestio-
nariusz Operowania Liczbami i Skala Umiejętności Matematycznych.

121. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z ba-
dań / red. nauk. Urszula Oszwa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, 2008. – 200 s. : il. – Bibliogr. przy rozdz.
Omówienie wyników badań dzieci z różnych grup wiekowych (od klas ze-
rowych do gimnazjum) z zaburzeniami w posługiwaniu się liczbami. Przed-
stawiono stosowane w różnych krajach modele diagnozy zaburzeń umie-
jętności arytmetycznych, trudności w uczeniu się matematyki w ocenie 
nauczycieli, posługiwanie się liczbami i rozwiązywanie zadań tekstowych 
przez dzieci z dyskalkulią, powiązanie dyskalkulii z dysleksją, poziom lęku 
młodzieży z trudnościami w uczeniu się matematyki, studium przypadku 
chłopca z dyskalkulią.

122. Sidor, Beata : Poziom rozumowania operacyjnego u dzieci rozpo-
czynających edukację szkolną wskazujących trudności w zakresie 
uczenia się matematyki // W: Dysleksja rozwojowa : organizowanie 
sytuacji edukacyjnej ucznia w szkole i rodzinie / red. Alicja Gierma-
kowska. –Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2012. – 
S.155-175 

123. Stasica, Jadwiga : 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z mate-
matyki w klasach I-III / Jadwiga Stasica. – Wyd. 2. – Kraków : Oficy-
na Wydawnicza „Impuls”, 2004. – 187 s. : rys.
Propozycje zabaw, gier, konkursów i zadań matematycznych aktywizują-
cych uczniów, ułożone według stopnia trudności. 

124. Stryczniewicz, Barbara : Oswoić matmę : jak pokonać trudności 
z matematyką w szkole podstawowej? / Barbara Stryczniewicz. – 
Opole : Wydawnictwo „Nowik”, 2005. – 108 s. : il. 
Przyczyny niepowodzeń dydaktycznych i ich związki z czynnikami biopsy-
chicznymi. Rozpoznawanie trudności. Propozycja metod pracy oraz mate-
riałów pomocnych w przezwyciężaniu kłopotów i zainteresowaniu matema-
tyką.

125. Stryczniewicz, Barbara : Praca z uczniem mającym trudności z ma-
tematyką : książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum / Barba-
ra Stryczniewicz. – Wyd. 2. – Opole : Wydawnictwo „Nowik”, 2006. – 
152 s. : il. – Bibliogr. s. 55



32

Przyczyny niepowodzeń dydaktycznych: dysleksja, dyskalkulia, akalkulia. 
Metody pracy i oceniania na zajęciach wyrównawczych, karty pracy w gim-
nazjum, uwzględniające standardy wymagań egzaminacyjnych oraz spraw-
dziany dla uczniów uczęszczających na dodatkowe zajęcia. 

126. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się / red. prowadząca Irena Sosin. – Uzupełnienie: maj 
2010, wrzesień 2010, grudzień 2010, luty 2011, maj 2011, wrzesień 
2011, listopad 2011, luty 2012. – Warszawa : Josef Raabe Spółka 
Wydawnicza, 2008. – Skoroszyt (pag. varia) : il.
Poradnik zawiera materiały ułatwiające przygotowanie indywidualnego 
programu pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 
uwzględniającego zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, koncen-
tracji uwagi, rozwoju emocjonalnego i społecznego, rozwoju mowy i języ-
ka oraz problemy z grafomotoryką, orientacją przestrzenną, koordynacją 
wzrokowo-ruchową oraz trudnościami w uczeniu się matematyki. Podano 
ogólne informacje o zaburzeniach, przedstawiono metody i techniki pracy 
oraz zbiory ćwiczeń i kart pracy. W aktualizacji zawarto rozdział dotyczący 
praw dziecka w nauczaniu i wychowaniu. Publikacja może stanowić pomoc 
w realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej, re-
edukacji.

127. Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane za-
gadnienia / red. nauk. Urszula Oszwa. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 116 s. : il. – Bibliogr. przy rozdz.
Praca zawiera zagadnienia dotyczące trudności w uczeniu się matematy-
ki, poziomu funkcji poznawczych badanych dzieci, funkcji wzrokowo-prze-
strzennych, językowych oraz gotowości szkolnej dzieci do uczenia się ma-
tematyki.

128. Zadania wyrównawcze z matematyki : klasy 4-6 : praca zbiorowa / 
red. prowadząca Kinga Gałązka. – Warszawa : Josef Raabe Spółka 
Wydawnicza, 2009. – Skoroszyt (pag. varia) : il.
Zestaw zadań w formie kart pracy do zajęć z uczniami mającymi problemy 
z nauką matematyki. 

129. Zaremba, Danuta : Podstawy nauczania matematyki czyli Jak przy-
bliżyć matematykę uczniom / Danuta Zaremba. – Warszawa : Wy-
dawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. – 331, [1] s. 
Analiza programów nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimna-
zjum pod względem trudności w uczeniu się. Ciekawe propozycje meto-
dyczne.



Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  
dla dzieci z trudnościami  
w uczeniu się matematyki  
wydawnictwa ciągłe

130. Błaszkowska, Iwona : Tajemnice wielokątów – scenariusz terapii 
matematyki / Iwona Błaszkowska // „Dysleksja”. – 2009, nr 1, s. 49-
52 
Uczeń z dysleksją rozwojową – trudności w uczeniu się matematyki (dys-
kalkulia). Scenariusz zajęć na temat: Utrwalenie nazw, kształtów i wzorów 
na obliczanie pól powierzchni i wielokątów – kl. V-VI szkoły podstawowej.

131. Bobik, Bogumiła : Wyrównywanie trudności w nauczaniu matematy-
ki uczniów lekko upośledzonych umysłowo / Bogumiła Bobik // 
„Szkoła Specjalna”. – 2007, nr 1, s. 60-66 
Dojrzałość do uczenia się matematyki. Organizacja zajęć korekcyjno-wy-
równawczych w szkole specjalnej. 

132. Bulczyńska, Elżbieta : Matematyka + komputer / Elżbieta Bulczyń-
ska // „Matematyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli szkół 
podstawowych i gimnazjów”. – 2006, nr 33, s. 9-11
Konspekty zajęć wyrównawczych i lekcji matematyki dla klas czwartych, 
z wykorzystaniem programu „Matematyka + komputer”.

133. Darowna, Małgorzata : Pora czy nie pora na matematykę? / Małgo-
rzata Darowna // „Edukacja i Dialog”. – 2005, nr 9, s. 7-13 
Dostęp online
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http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/listopad,213/pora_czy_nie_
pora_na_matematyke,1842.html 

134. Ferdyk, Franciszek : Czytając „Lament matematyka” / Franciszek 
Ferdyk // „Matematyka”. – 2010, nr 3, s. 162-165 
Błędy popełniane przez nauczycieli, powodujące trudności w uczeniu się 
matematyki.

135. Franc, Izabela : Ćwiczenia rozwijające myślenie i umiejętności ma-
tematyczne : dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 : scenariusz 
do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III ze spe-
cyficznymi trudnościami w nauce matematyki / Izabela Franc // 
„Wszystko dla Szkoły”. – 2005, nr 10, s. 5-6

136. Franc, Izabela : Ćwiczenie orientacji przestrzennej : scenariusz do 
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III ze specy-
ficznymi trudnościami w nauce matematyki / Izabela Franc // 
„Wszystko dla Szkoły”. – 2005, nr 10, s. 5 
Dostęp online
http://www.sukurs.edu.pl/wds/archiwum/2005/10/cwiczenie.php 

137. Franc, Izabela : Ćwiczenia rozwijające myślenie i umiejętności ma-
tematyczne : dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 : scenariusz 
do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III ze spe-
cyficznymi trudnościami w nauce matematyki / Izabela Franc // 
„Wszystko dla Szkoły”. – 2005, nr 10, s. 5-6
Dostęp online
http://www.sukurs.edu.pl/wds/archiwum/2005/10/cwiczenie.php 

138. Fuławka, Robert : Matematyczne obrazy : możliwości pracy tera-
peutycznej z dzieckiem z trudnościami w matematyce / Robert Fu-
ławka // „Oblicza Edukacji”. – 2006, nr 2, s. 37-38

139. Gałązka, Kinga : Matematyka, czyli bicz boży? / Konga Gałązka // 
„Gazeta Szkolna : aktualności”. – 2010, nr 17/18, s. 13
Przyczyny trudności w nauczaniu matematyki.

140. Gałązka, Kinga : Trudności w uczeniu się matematyki / Kinga Gałąz-
ka // „Matematyka”. – 2010, nr 5, s. 282-285 
Przyczyny i rozpoznawanie trudności w uczeniu się matematyki. 
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141. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta : Siedem grzechów głównych eduka-
cji matematycznej : czyli o tym, co utrudnia dzieciom nabywanie 
wiadomości i umiejętności matematycznych / Edyta Gruszczyk-Kol-
czyńska, Ewa Zielińska // „Meritum”. – 2009, nr 1, s. 4-14 
Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki w klasach starszych.
Dostęp online
http://www.meritum.mscdn.edu.pl/moduly/egzempl/12/12_4_abc.pdf 

142. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta : Grzechy matematycznej edukacji / 
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // „Matematyka”. – 2013, nr 3, s. 33-40
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki oraz ich wpływ na eduka-
cję i rozwój umysłowy dziecka. Emocje pozytywne i negatywne w czasie 
pokonywania trudności w uczeniu się matematyki.

143. Jakubek, Michał : Niby-dowód / Michał Jakubek // „Matematyka 
w Szkole”. – 2013, nr 68, s. 22-24
Powody trudności związanych z wprowadzaniem na lekcjach matematyki 
w gimnazjum i w szkole średniej koncepcji dowodu (dowodzenia). Prezen-
tacja sposobu (niby-dowód) na realizację tematu dowodzenia wraz z przy-
kładem.

144. Janiec, Agnieszka : Dyskalkulia a dojrzałość do uczenia się mate-
matyk. Cz. 1 / Agnieszka Janiec // „Bliżej Przedszkola”. – 2007, nr 
12, s. 46-47
Symptomy dyskalkulii. Tabela rozwoju matematycznego dziecka. Umiejęt-
ności wskazujące na dojrzałość do uczenia się matematyki w warunkach 
szkolnych.

145. Janiec, Agnieszka : Dyskalkulia. Cz. 2 / Agnieszka Janiec // „Bliżej 
Przedszkola”. – 2008, nr 1, s. 46-48

146. Janista, Wiesława : Karty pracy dla słabych uczniów. Cz. 1 / Wiesła-
wa Janista, Elżbieta Mrożek, Marta Szymańska // „Matematyka 
w Szkole”. – 2010, nr 55, s. 54-58
Liczby naturalne i ułamki (szkoła podstawowa). Liczby i działania (gimna-
zjum).

147. Janista, Wiesława : Karty pracy dla słabych uczniów. Cz. 2 / Wiesła-
wa Janista, Elżbieta Mrożek, Marta Szymańska // „Matematyka 
w Szkole”. – 2010, nr 57, s. 54-58
Liczby na co dzień (szkoła podstawowa). Wyrażenia algebraiczne i równa-
nia (gimnazjum).
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148. Janista, Wiesława : Karty pracy dla słabych uczniów. Cz. 3 / Wiesła-
wa Janista, Elżbieta Mrożek, Marta Szymańska // „Matematyka 
w Szkole”. – 2011, nr 58, s. 50-54
Figury geometryczne (szkoła podstawowa). Układ równań (gimnazjum).

149. Janista, Wiesława : Karty pracy dla słabych uczniów. Cz. 4 / Wiesła-
wa Janista, Elżbieta Mrożek, Marta Szymańska // „Matematyka 
w Szkole”. – 2011, nr 59, s. 50-54
Pola figur (szkoła podstawowa). Funkcje (gimnazjum).

150. Janista, Wiesława : Karty pracy dla słabych uczniów. Cz. 10 / Wie-
sława Janista, Elżbieta Mrożek, Marta Szymańska // „Matematyka 
w Szkole”. – 2012, nr 65, s. 49-55
Zadania o liczbach całkowitych dla szkoły podstawowej. Zadania o grania-
stosłupach i ostrosłupach dla gimnazjum.

151. Jaroń, Alicja : Dyskalkulia nową chorobą cywilizacyjną? / Alicja Ja-
roń // „Bliżej Przedszkola”. – 2010, nr 7/8, s. 70-71

152. Jastrząb, Jadwiga : O diagnozie elementarnych umiejętności mate-
matycznych – propozycje praktyczne / Jadwiga Jastrząb, Iwona 
Błaszkowska // „Dysleksja”. – 2009, nr 3, s. 24-30 
Kształcenie umiejętności matematycznych w różnych sytuacjach eduka-
cyjnych i życiowych. Przyczyny trudności i niepowodzeń w uczeniu się 
matematyki. Diagnozowanie umiejętności matematycznych. Badania prze-
siewowe elementarnych umiejętności matematycznych. Test nauczycielski 
„Biegłość liczenia”. Edukacja wczesnoszkolna.
Dostęp online
http://www.ptd.edu.pl/content/download/497/1851/version/1/file/o_diagno-
zie.pdf 

153. Korcz, Berenika : Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z matematyki / 
Berenika Korcz // „Edukacja i Dialog”. – 2005, nr 9, s. 21-25 
Dostęp online
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/listopad,213/zajecia_korekcyjno-
-wyrownawcze_z_matematyki,1845.html 

154. Krawczyńska, Elżbieta : Dla kogo trudna matematyka / Elżbieta 
Krawczyńska // „Życie Szkoły”. – 2004, nr 3, s. 49(177)- 52(180) 
Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki. 

155. Kril, Artur : Matematyka jest jak kurz / Artur Kril // „Matematyka 
w Szkole”. – 2012, nr 66, s. 45-47
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Trudności oraz niepowodzenia związane z realizacją projektów edukacyj-
nych z zakresu matematyki na poziomie gimnazjum.

156. Łowicka, Iwona : Nie bać się matematyki / Iwona Łowicka // „Mate-
matyka”. – 2003, nr 3, s. 153-154 
Scenariusz lekcji matematyki dla klasy piątej z trudnościami w uczeniu się. 
Temat: Czworokąty. 

157. Mieleszkiewicz, Ewa : Trudności w uczeniu się matematyki – jak im 
zapobiegać? / Ewa Mieleszkiewicz // „Życie Szkoły”. – 2009, nr 11, 
s. 46-55
Problematyka dojrzałości do uczenia się matematyki. Pojęcie struktury za-
dania tekstowego w klasie I. Wykorzystywanie rozsypanek zadaniowych. 
Przykładowe ćwiczenia w orientacji przestrzennej, doskonalące liczenie 
i myślenie matematyczne.

158. Oszwa, Urszula : Struktura intelektu dzieci ze specyficznymi trudno-
ściami w uczeniu się matematyki / Urszula Oszwa, Grażyna Kraso-
wicz-Kupis // „Przegląd Psychologiczny”. – 2008, nr 4, s. [491]-511
Zastosowanie skali D. Wechslera w diagnozie dzieci z trudnościami w ucze-
niu się. Funkcjonowanie poznawcze dzieci z trudnościami w uczeniu się 
matematyki.

159. Półtorak, Małgorzata : Uwarunkowania powodzenia szkolnego dzie-
ci rozpoczynających edukację matematyczną / Małgorzata Półtorak 
// „Dysleksja”. – 2009, nr 3, s. 7-11
Wczesna profilaktyka specyficznych trudności w uczeniu się matematyki. 
Kompetencje dziecka niezbędne do nabywania węzłowych umiejętności 
matematycznych. Czynniki warunkujące efektywność uczenia się matema-
tyki. 

160. Semadeni, Zbigniew : Uwaga na czwartą klasę! [Cz.] 1 / Zbigniew 
Semadeni // „Matematyka”. – 2012, nr 1, s. 17-22
Konsekwencje obniżenia wieku szkolnego w praktyce nauczania matema-
tyki. Refleksje na temat stopnia trudności treści nauczania obowiązujących 
na drugim etapie edukacji szkolnej a psychofizycznym rozwojem dziecka.

161. Szczygieł, Beata : Zabawy z tabliczką mnożenia – scenariusz zajęć 
terapii matematycznej / Beata Szczygieł // „Dysleksja”. – 2009, nr 3, 
s. 46-47
Klasa IV-V szkoły podstawowej. Temat: Utrwalenie mnożenia liczb natural-
nych jedno- i dwucyfrowych.
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162. Treliński, Gustaw : Dydaktyczne praźródła niektórych trudności 
uczenia się matematyki w klasach początkowych / Gustaw Treliński 
// „Dysleksja”. – 2009, nr 3, s. 12-23

163. Trojan, Elżbieta : Specyficzne problemy w uczeniu się matematyki : 
(zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // „Wszystko dla Szko-
ły”. – 2012, nr 9, s. 22-23
Zestawienie zawiera wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism na te-
mat specyficznych trudności w uczeniu się matematyki, w tym dyskalkulii.

164. Tuszyńska-Skubiszewska, Celina : Terapia matematyki – scena-
riusz zajęć / Celina Tuszyńska-Skubiszewska // „Dysleksja”. – 2008, 
nr 2, s. 52-54
Klasa IV-V. Temat: Odejmowanie liczb naturalnych sposobem pisemnym. 
Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych.
Dostęp online:
http://www.ptd.edu.pl/content/download/306/1222/version/1/file/Terapia_
matem.pdf 

165. Walerzak-Więckowska, Anna : Diagnoza umiejętności matematycz-
nych uczniów w starszym wieku szkolnym / Anna Walerzak-Więc-
kowska // „Dysleksja”. – 2009, nr 3, s. 31-37 
Metody i narzędzia do specjalistycznej diagnozy zaburzeń zdolności mate-
matycznych. Dyskalkulia rozwojowa: werbalna, praktognostyczna, leksykal-
na, graficzna, ideognostyczna, operacyjna. Trudności w liczeniu występują-
ce u uczniów klas IV-VI.

166. Wojciechowski, Mieczysław : Instrukcje obsługi poproszę... / Mie-
czysław Wojciechowski // „Remedium”. – 2004, nr 12, s. 8-9 
Trudności dziecka w opanowaniu umiejętności matematycznych na pozio-
mie klasy I-III szkoły podstawowej. 

167. Wójcicka, Joanna : Moja praca z dziećmi z trudnościami w uczeniu 
się matematyki / Joanna Wójcicka // „Dysleksja”. – 2009, nr 3, s. 44-
45
Przykłady ćwiczeń w ramach terapii pedagogicznej dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.



Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci  
z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,  
emocjonalnego i społecznego  
wydawnictwa zwarte

168. Barańska, Małgorzata : Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne : dla 
dzieci 6-9 letnich. – Wyd. 2. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 
2011. – 55 s. : il. kolor. 
Opracowanie składa się z czterech części zawierających zadania kształ-
cące określone sprawności: sprawność manualną, percepcję słuchową 
i wzrokową oraz grafomotorykę. 

169. Dąbrowska, Małgorzata : Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci 
nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjotera-
peutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. – To-
ruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. – 69, [1] s.

170. Dell, Carl W. : Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkol-
nym : podręcznik dla logopedów / Carl W. Dell. – Kraków : Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 148 s. 
Autor omawia zagadnienia dotyczące terapii dzieci jąkających się w stopniu 
lekkim, umiarkowanym i znacznym (charakterystyka, diagnoza, program te-
rapii). W pracy zwrócono uwagę na współpracę z rodzicami i nauczycielami. 

171. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi / red. Marzena Klaczak, Piotr Majewicz. – Kra-
ków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006 . – 
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115 s. – Bibliogr. – (Prace Monograficzne – Akademia Pedagogiczna 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 451)
Problemy diagnozy i terapii dzieci z globalnym obniżeniem sprawności inte-
lektualnej, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z zespołem 
nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz z dysfunkcją słuchu i wzro-
ku.

172. Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca 
zbiorowa / pod red. Elżbiety Marek i Joanny Łuczak ; Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Fi-
lia w Piotrkowie Trybunalskim. – Piotrków Trybunalski : Naukowe 
Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-
-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010. – 496, [1] s. : il. 

173. Drąg-Bylica Mariola : Bajka o królu kichaczu : ćwiczenia logope-
dyczne, percepcji wzrokowej i słuchowej / Mariola Drąg-Bylica [et 
al.] ; red. Regner Anna, Masgutova Svetlana Kimovna. – Kraków : 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 23 s. : il. kolor. 

174. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. 
nauk. Barbara Winczura. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
2012. – 312 s.

175. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i tera-
peutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – 
Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 308 s : il. 

176. Franczyk, Anna : Program psychostymulacji dzieci w wieku przed-
szkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy 
do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczy-
cieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach 
edukacyjnych / Anna Franczyk. – Wyd. 6. – Kraków : Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, 2010. – 166, [1] s. 

177. Franczyk, Anna : Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie wła-
snych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do 
realizacji : propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej 
z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych po-
trzebach edukacyjnych / Anna Franczyk. – Wyd. 5. – Kraków : Ofi-
cyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 254, [1] s. : il. + 1 dysk optyczny 
(CD-ROM). 
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Na płycie CD-ROM przykładowe scenariusze zajęć oraz wybrane karty pra-
cy. 

178. Geldard, Kathryn : Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeu-
tycznymi : przewodnik dla psychologów, pedagogów i pracowników 
socjalnych / Kathryn Geldard, David Geldard. – Gdańsk : Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 295, [1] s. : rys. 
Zalety i ograniczenia pracy grupowej, rodzaje grup terapeutycznych. Sche-
mat postępowania podczas planowania programu dla grupy: określenie po-
trzeb, plan prowadzenia, sporządzenie programu. Przykładowe programy 
profilaktyczne dotyczące przemocy w rodzinie, zespołu nadpobudliwości 
ruchowej z deficytem uwagi (ADHD), poczucia własnej wartości, umiejęt-
ności społecznych. 

179. Gładyszewska-Cylulko, Joanna : Arteterapia w pracy pedagoga : 
teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna 
Gładyszewska-Cylulko. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
2011. – 134 s. : il. 
Spis treści: Rozdz. I: Teoretyczne podstawy arteterapii. 1.1. Arteterapia i jej 
miejsce w edukacji i terapii. 1.2. Cele i zadania terapii przez sztukę. 1.3. 
Perspektywy i problemy arteterapii. 1.4. Sylwetka arteterapeuty. Rozdz. II: 
Główne zagadnienia terapii pedagogicznej. 2.1. Definicja i pojęcie terapii 
pedagogicznej. 2.2. Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego. 
2.3. Zasady prowadzenia terapii pedagogicznej. Rozdz. III: Wybrane me-
tody edukacyjno-terapeutyczne wykorzystujące muzykę, plastykę i ruch. 
3.1. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. 3.2. Metoda malo-
wania dziesięcioma palcami Ruth F. Shaw. 3.3. Metoda Dobrego Startu 
Marty Bogdanowicz. 3.4. Programy aktywności. Świadomość ciała, kontakt 
i komunikacja Marianny i Christophera Knillów. 3.5. Poranny krąg, czyli 
stymulacja polisensoryczna według pór roku Hedwig Abel. 3.6. Relaksacja 
Aktywna Maurice Martenot i Christine Saïto w adaptacji Samy Boski. 3.7. 
System percepcyjno-motoryczny Newella C. Kepharta. 3.8. Kinezjologia 
Edukacyjna Paula E. Denissona. 3.9. Terapia uspokajająca i rozwijająca 
dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych Teresy Danielewicz, Anny Koź-
mińskiej, Janiny Magnuskiej. 3.10. Spójrz inaczej – program zajęć wycho-
wawczo-profilaktycznych Andrzeja Kołodziejczyka i Ewy Czemierowskiej. 
3.11. Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej. Rozdz. IV: Wykorzystanie 
technik arteterapeutycznych w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. 4.1. 
Arteterapia w diagnozie modalności zmysłowej. 4.1.1. Systemy reprezenta-
cji – definicje i pojęcia. 4.1.2. Wykorzystanie technik arteterapii w diagno-
zie modalności zmysłowych u dziesięcioletniej dziewczynki. 4.2. Integracja 
zespołu klasowego tworzonego przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. 
4.2.1. Rozwój społeczny dziecka w młodszym wieku szkolnym. 4.2.2. Ana-
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liza wybranych konspektów zajęć. 4.2.3. Wykorzystanie technik arteterapii 
w integracji zespołu klasowego tworzonego przez dzieci w młodszym wieku 
szkolnym. 4.3. Zaburzenia integracji sensorycznej 4.3.1. Integracja sen-
soryczna – definicje i pojęcie. 4.3.2. Analiza wybranego konspektu zajęć. 
4.3.3. Wykorzystanie wybranych technik arteterapii w terapii dziecka z za-
burzeniami integracji sensorycznej na przykładzie ośmioletniego chłopca. 
4.4. Zaburzenia dyslektyczne. 4.4.1. Dysleksja – definicje i pojęcia. 4.4.2. 
Analiza wybranych konspektów zajęć. 4.4.3. Wykorzystanie technik artete-
rapii w terapii dziecka z zaburzeniami dyslektycznymi na przykładzie sze-
ścioletniej dziewczynki. 4.5. Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecz-
nego dziecka nieśmiałego. 4.5.1. Nieśmiałość – definicje i pojęcia. 4.5.2. 
Analiza wybranych konspektów zajęć. 4.5.3. Wykorzystanie technik arte-
terapii w terapii dziecka nieśmiałego na przykładzie jedenastoletniej dziew-
czynki. 

180. Greczuszkin, Aneta : Kariera szkolna uczniów z ADHD / Aneta Gre-
czuszkin. – Warszawa : Difin, cop. 2012. – 239 s. : il. 
Zawiera m.in. diagnoza i formy pomocy dzieciom z ADHD. 

181. Jagieła, Jarosław : Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psycholo-
giczny / Jarosław Jagieła. – Kraków : „Rubikon”, 2007. – 207 s. : il. 

182. Kalbarczyk, Anna : Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla 
nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nie-
śmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 
lat : (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. – Wyd. 
3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 97, [3] s. 

183. Kendall, Philip C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : 
techniki terapeutyczna dla profesjonalistów i rodziców / Philip C. 
Kendall. – Wyd. 2. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-
ne, 2012. – 248 s. : tab., wykr. 

184. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. 
nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. – Kraków : 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – 248 s. : il. 
Zawiera m.in.: wybrane metody terapii w pracy z dziećmi i młodzieżą – te-
atroterapia, muzykoterapia, biblioterapia.

185. Kozłowska, Anna : Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia 
uczuciowego? / Anna Kozłowska. – Warszawa : Wydawnictwo Aka-
demickie „Żak”, 1996. – 131 s.
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186. Kranowitz, Carol Stock : Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw : 
zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / 
Carol Stock Kranowitz. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. – 
340, [1] s. : il. 
Zbiór ćwiczeń przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniem integracji senso-
rycznej (SPD). Każdy rozdział koncentruje się na konkretnych zmysłach; 
przy każdej z zabaw określony jest wiek rozwojowy, podana jest lista po-
trzebnych przedmiotów, opisane są różne warianty zabawy oraz korzyści 
dla rozwoju dziecka.

187. Materiały pomocnicze do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
z dziećmi sześcioletnimi i siedmioletnimi / [zebr. i oprac. Maria Mico-
rek]. – Wyd. 4 zm. – Bielsko-Biała : Regionalny Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli WOM, 2003. – 96 s. : il.

188. Nosowska, Dorota : 5 największych problemów u dzieci : poradnik 
dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Dorota Nosowska. – 
Warszawa : Arystoteles – Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlo-
we, 2010. – 400 s. : il. – Bibliogr. s. 399-400
Poradnik jest próbą odpowiedzi na pytania: Jak stwierdzić u dziecka dys-
leksję i jak z nią walczyć? W jaki sposób pomóc uczniowi z dysortografią? 
Jak wesprzeć dziecko z dyskalkulią? Jak radzić sobie z dzieckiem z ADHD? 
Jak pomóc nieśmiałemu dziecku w walce ze wstydem? Zawiera też wska-
zówki, jak oderwać dziecko od komputera, rady dla rodziców telewizyjnego 
maniaka, metody postępowania z fanem sieci fast food oraz rady na czas 
dojrzewania. 

189. Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i uczenia się 
dzieci z trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową 
oraz autyzmem : [materiały ogólnopolskiej konferencji, Pomorska 
Akademia Medyczna, Szczecin, 29 kwiecień [!] 2006 r. / Międzyna-
rodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji 
Odruchów ; [edycja naukowa: Anna Regner, Swietłana Massguto-
wa]. –Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, 
2006. – 308 s. : il. 

190. Olechnowicz, Hanna : Dziecko własnym terapeutą : jak wspomagać 
strategie autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami więzi osobistych 
/ Hanna Olechnowicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, 2010. – 113, [2] s. – Bibliogr.
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191. Podleśna, Małgorzata : Gumowe ucho : ćwiczenia percepcji słucho-
wej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Podle-
śna. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. – 5, [3] s., 32, [2] s. 
tabl. kolor. – Całość w tece

192. Podleśna, Małgorzata : Na górze czy na dole? : ćwiczenia orientacji 
przestrzennej i percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku 
szkolnym / Małgorzata Podleśna. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmo-
nia, 2011. – 59 k.

193. Potempska, Elżbieta : Rozwój empatii i kompetencji społecznych : 
program wychowawczo-terapeutyczny / Elżbieta Potempska, Gra-
żyna Sobieska-Szostakiewicz. – Warszawa : Centrum Metodyczne 
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003. – 70 s. : il. 
Program wychowawczo-terapeutyczny składa się z dwóch części: zajęć 
biblioterapeutycznych z elementami dramy (rozwijających empatię, wrażli-
wość emocjonalną i twórczość) oraz treningu umiejętności prospołecznych 
uczącego bardziej efektywnych sposobów współżycia z ludźmi. Przezna-
czony jest do codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą (w tym z tzw. mło-
dzieżą trudną). Książka prezentuje założenia i cele programu, organizację 
zajęć, uwagi o realizacji programu, scenariusze zajęć oraz materiały po-
mocnicze do ćwiczenia umiejętności społecznych.

194. Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostycz-
ne i terapeutyczne / red. Alina Czapiga. – Toruń : Wydawnictwo 
Adam Marszałek, 2006. – 398 s. : il. 
Koncepcja rozwoju człowieka. Znaczenie wczesnej diagnozy zaburzeń roz-
wojowych dziecka. Zaburzenia emocjonalne jako skutki problemów rozwo-
jowych i patologii rodzin. 

195. Rutkowska, Renata Zofia : Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-
-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat / Renata Zofia Rut-
kowska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. – 51 s. : il.

196. Szymankiewicz, Elżbieta : Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń sty-
mulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dys-
leksją : książka dla nauczyciela / Elżbieta Szymankiewicz. – Gdańsk : 
Wydawnictwo Harmonia, 2009. – 73, [1] s : il. 
Ćwiczenia stymulujące rozwój percepcji słuchowej i funkcji językowych.
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197. Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopeda-
gogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. – Kra-
ków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – 178 s. : il. 
Terapia trudności w uczeniu się. Zajęcia relaksacyjno-koncentrujące w te-
rapii dzieci i młodzieży. Metody rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych. 
Techniki terapii grupowej oparte na odgrywaniu ról. 

198. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Flor-
kiewicz. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 
2006. – 174, [1] s. : nuty, rys., tab.
Usprawnianie percepcji, pamięci, analizy i syntezy słuchowej oraz wzro-
kowej. Podnoszenie sprawności grafomotorycznej. Usprawnianie orienta-
cji przestrzennej, lateralizacji i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ćwiczenia 
związane z sygmatyzmem, rotacyzmem, nadpobudliwością i koncentracją 
uwagi.

199. Urban, Bronisław : Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / 
Bronisław Urban. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 
2012. – 199, [1] s.
Geneza zachowań agresywnych i odrzucenia rówieśniczego w nieformal-
nych i formalnych grupach młodzieży, zależności między agresją a odrzu-
ceniem, wpływ tych zjawisk na inne zachowania dewiacyjne i niedostoso-
wanie społeczne, profilaktykę i resocjalizację dzieci i młodzieży.

200. Tońska-Szyfelbein, Anna : Chodzą słuchy czyli ćwiczenia uspraw-
niające percepcję słuchową dla uczniów klas IV-VI szkoły podsta-
wowej oraz uczniów gimnazjum / Anna Tońska-Szyfelbein. – 
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. – 72 s. : il.

201. Wiącek, Renata : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku 
przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz sce-
nariusze zajęć / Renata Wiącek. – Wyd. 5. – Kraków : Oficyna Wy-
dawnicza „Impuls”, 2010. – 93, [1] s. : il.

202. Zabawa w psychoterapii / red. nauk. Heidi Kaduson, Charles Scha-
efer ; przekł. Wiesława Kampert. – Wyd. 2. – Sopot : Gdańskie Wy-
dawnictwo Psychologiczne, 2011. – 441, [1] s. : il.
Opisy i zastosowania zabawowych technik terapeutycznych pomocnych 
w pracy z dziećmi wymagającymi pomocy psychologicznej.



Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci  
z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,  
emocjonalnego i społecznego 
wydawnictwa ciągłe

203. Bula, Danuta : Arteterapia – pomoc w przeżywaniu i wyrażaniu emo-
cji / Danuta Bula // „Wychowawca”. – 2012, nr 1, s. 14-15
Działania przez sztukę, które pomagają przezwyciężyć trudne emocje przez 
nastolatki.

204. Damian, Magdalena : Strategie postępowania w leczeniu ADHD / 
Magdalena Damian, Małgorzata Stępień-Kęsik // „Wychowawca”. – 
2011, nr 10, s. 14-18
Diagnoza i terapia w zaburzeniach ADHD. Metody przekazywania wiedzy 
dzieciom z ADHD – Program Aktywności Knilla, metody psychoedukacyj-
ne, biofeedback. Planowanie zajęć, działania wielokierunkowe obejmujące 
zdolność słuchania, pobudzania i skupiania uwagi, poprawienie umiejęt-
ności organizacyjnych dziecka z ADHD w szkole. Zabawy, ćwiczenia i gry 
wspomagające rozwój dziecka z ADHD.

205. Dąbkowska, Monika : Funkcjonowanie społeczne młodzieży z pro-
blemami emocjonalno-behawioralnymi: wybrane następstwa zabu-
rzeń komunikacji w relacjach rówieśniczych / Monika Dąbkowska, 
Mirosław Dąbkowski // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2012, nr 3, s. 
15-18
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206. Dębicka, Izabela : Wykorzystanie technik muzykoterapeutycznych 
w stymulacji sfery emocjonalnej dziecka / Izabela Dębicka // „Na-
uczanie Początkowe”. – (2010/2011), nr 4, s. 56-65
Muzyka jako podstawowy środek terapeutyczny. Techniki stosowane w mu-
zykoterapii. Przykład zastosowania treningu relaksacyjnego (edukacja 
wczesnoszkolna).

207. Gdy taniec jest zabawą : choreoterapia z najmłodszymi / oprac. red. 
„Na Temat”. – 2008, [z.] 1, s. 33-36 
Rozwój motoryczny dziecka.

208. Gromińska, Anna : Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego 
Weroniki Sherborne w pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin alko-
holowych / Anna Gromińska // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2006, 
nr 10/11, s. 29-30 
Zajęcia terapeutyczne dla dzieci (8-10 lat) przejawiających zaburzenia 
w obszarze relacji społecznych. 

209. Gutowski, Jakub : Stare emocje w nowym tornistrze / Jakub Gutow-
ski // „Psychologia w Szkole”. – 2012, nr 3, s. 36-43
Zaburzenia zachowania uczniów wynikające z problemów rodzinnych, kon-
taktów z rówieśnikami i relacji z nauczycielami. Symptomy problemów emo-
cjonalnych ucznia.

210. Jabłońska, Teresa : Zaburzenia procesu socjalizacji dzieci i mło-
dzieży – zachowania agresywne / Teresa Jabłońska // „Pracownik 
Socjalny”. – 2012, nr 9, s. 7-10

211. Janiec, Agnieszka : Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, a może zabu-
rzona integracja sensomotoryczna? / Agnieszka Janiec // „Bliżej 
Przedszkola”. – 2007, nr 1, s. 55-62
Metoda integracji sensomotorycznej opracowana przez dr A. Jean Ayres. 
Zaburzenia funkcji psychoneurologicznych w zachowaniu i uczeniu się 
dzieci. Nieprawidłowe funkcjonowanie układów westybularnego (przedsion-
kowego), proprioceptywnego (kinestetycznego) i dotykowego. Założenia in-
tegracji sensomotorycznej.

212. Jankowska-Nowak, Renata : Zaburzenia lękowe w ujęciu terapii po-
znawczo-behawioralnej / Renata Jankowska-Nowak // „Bliżej Przed-
szkola”. – 2006, nr 1, s. 19-20 
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Terapia poznawczo-behawioralna, umożliwiająca spojrzenie na problem 
dziecka z wielu stron. Związek myśli, nastroju, reakcji fizycznych i zacho-
wania. 

213. Kalinowska, Małgorzata : Zaburzenia społeczne i emocjonalne dzie-
ci w edukacji wczesnoszkolnej – przykłady ćwiczeń / Małgorzata 
Kalinowska // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2004, nr 4/5, dod. s. 
VI-VII 

214. Karasowska, Aleksandra : O chłopcu, który myślał, że jest zły... Cz. 
3 / Aleksandra Karasowska // „Remedium”. – 2012, nr 4, s. 8-9 
Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w wychowaniu dzieci głębo-
ko zranionych psychicznie. 

215. Karasowska, Aleksandra : Projekt jako metoda korygowania zabu-
rzeń. Cz. 1-2 / Aleksandra Karasowska, Alina Szulirz // „Reme-
dium”. – 2008, nr 10, s. 30-31; nr 11, s. 12 
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Dla dzieci w wieku 5-9 lat.

279. Klik uczy liczyć w zielonej szkole [Dokument elektroniczny] / [scen. 
Wojciech Dziabaszewski ; programowanie Marek Kisielow, Leszek 
Szamocki]. – Multimedia interakcyjne. – Warszawa : Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1999. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : 
dźw., kolor ; 12 cm + instrukcja użytkownika 19, [1] s. ; 12 cm.
Multimedialne zabawy arytmetyczne dla dzieci w wieku 5-9 lat.

280. Klik – wyspa tajemnic [Dokument elektroniczny] / scen. Krzysztof 
Hrynkiewicz ; programowanie Przemek Jaskot. – Gra. – Warszawa : 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2009. – 1dysk optycz-
ny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm + instrukcja użytkownika 7, [1] s. ; 
18 cm.
Dla dzieci w wieku 6-9 lat.

281. Multimedialny świat Jana Brzechwy [Dokument elektroniczny] / [pro-
gramowanie Jarosław Kowalewski, Jarosław Pawlukowicz]. – 
Gdańsk : Young Digital Poland, 2004. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : 
dźw., kolor ; 12 cm. – (Multimedialny Świat Bajek)

282. Multimedialny świat Juliana Tuwima [Dokument elektroniczny]. – 
Gdańsk : Young Digital Poland, cop. 1997. – 1 dysk optyczny (CD-
-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm

283. Socrates [Dokument elektroniczny] : [101 prostych ćwiczeń]. – 
Ostrów Wielkopolski : Techland, cop. 2002. – 1 dysk optyczny (CD-
-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm.
Program edukacyjny dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat opracowany przez 
pedagogów i nauczycieli.

284. Socrates [Dokument elektroniczny] : [102 ciekawe zadania / pomysł 
i scen. Jan Dries]. – Ostrów Wielkopolski : Techland, cop. 2002. – 1 
dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm.
Program edukacyjny dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat opracowany przez 
pedagogów i nauczycieli.

285. Socrates [Dokument elektroniczny] : [103 fascynujące eksperymen-
ty / pomysł i scen. Anko Elzes, Pieter Burghart]. – Ostrów Wielkopol-
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ski : Techland, cop. 2002. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., ko-
lor ; 12 cm.
Program edukacyjny dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat opracowany przez 
pedagogów i nauczycieli.

286. Trening czytania [Dokument elektroniczny] : pokonaj dysleksję. – 
Wrocław : pwn.pl, cop. 2008. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., 
kolor ; 12 cm.
Program (zalecany przez MEN), dla młodszych klas szkoły podstawowej, 
pomaga pokonać trudności w czytaniu i w terapii dysleksji. Płyta zawiera 
180 dwudziestominutowych sesji, dających łącznie 60 godzin nauki i zaba-
wy z wykorzystaniem komiksu i bajki.
Wymagania systemowe minimalne: Procesor 1,6 GHz; 512 MB RAM; 200 
MB wolnego miejsca na HDD (dla Moc OS 310 MB); Windows XP SP3 
32-bit, Vista SP1, Windows 7, Moc OS X v. 10.5 lub nowszy; rozdzielczość 
1024x768; głośniki; napęd CD-ROM.

287. Trening ortograficzny [dokument elektroniczny] : pokonaj dysorto-
grafię. – Wrocław pwn.pl, cop. 2008. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : 
dźw., kolor ;12 cm.
Program do nauki poprawnego pisania (zalecany przez MEN) zawiera 660 
zadań i 1500 wyrazów z ortograficznymi trudnościami, podzielonych na trzy 
działy: „rz i ż”, „ó i u” oraz „ch i h”, a także 20 udźwiękowionych dyktand, 
pisanych z pamięci lub ze słuchu, z uwzględnieniem interpunkcji. Program 
przeznaczony do nauki ortografii dla uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do terapii dysortografii.
Wymagania systemowe minimalne: Procesor 1,6 GHz; 512 MB RAM; 180 
MB wolnego miejsca na HDD (dla Moc OS 290 MB); Windows XP SP3 
32-bit, Vista SP1, Windows 7, Moc OS X v. 10.5 lub nowszy; rozdzielczość 
1024x768; głośniki; napęd CD-ROM.


	_GoBack

