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Wydawnictwa zwarte 
 

1. Balejko, Antoni : Wyrównywanie szans edukacyjnych : badanie, diagnoza i 
ocena rozwoju mowy i wymowy dzieci w wieku przedszkolnym z 
wykorzystaniem książek  
i pomocy z serii Logopeda radzi / Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwo 
„Logopedia radzi", 2010. - 94 s. : il.   

 
2. 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, czynników 
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. 

 
3. Baran, Joanna : Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : zestaw ćwiczeń 

dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni polskiej : różnicowanie 
głosek „i" oraz „j" / Joanna Baran. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. - 
54, [1] s. 

 
4. Baran, Joanna : Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : zestaw 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. 

 
5. Barańska, Małgorzata : Abecadło z piórkiem i pazurkiem : ćwiczenia percepcji 

słuchowej i wzrokowej oraz alfabetu / Małgorzata Barańska. - Gdańsk : 
Wydawnictwo Harmonia, 2012. - 75, [1] s. : il.  

 
6. Bemmerlein, Georg : Mandale literowe / Georg Bemmerlein. - Wyd. 2. - 

Kraków : Wydawnictwo i Reklama, 2007. - Teka (51 k.) : il. 
 

7. 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. 

 



8. Bogdanowicz Marta : Uczeń z dysleksją w domu : poradnik nie tylko dla 
rodziców / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek, Małgorzata Różyńska. - 
Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2007. - 256 s. : il. - Bibliogr. dla 
rodziców  
s. 248-249 
Sposoby wspomagania rozwoju dzieci z dysleksją w zakresie: nauki czytania, 
poprawnej wymowy, rozwoju ruchowego i emocjonalnego. Przykłady zabaw i działań 
przygotowujących do nauki czytania i pisania, uczących dzieci przestrzegania reguł 
obowiązkowości, motywacji do wysiłku, pozytywnej postawy wobec pracy, 
umiejętności pokonywania trudności, wyrabiających odporność na stres, 
pomagających odreagować dzieciom negatywne emocje, wzmacniające samoocenę 
dziecka, budujące jego poczucie własnej wartości, przygotowujące dziecko do szkoły, 
rozwijających twórcze myślenie. 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 
budowania programu pomocy. 

 
9. 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 dzieciństwie  
i młodszym wieku szkolnym. Umiejętności językowe dzieci z różnych środowisk. 
Kształtowanie języka dziecka i wspomaganie rozwoju języka w opinii nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej. Metody i ćwiczenia rozwijające aktywność językową. 

 
10. 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. 

 
11. Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-

Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 359 s. : il.  
Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Psychologii UMCS 
przy współpr. z Lubelskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji, 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 słabo widzących), 
specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu  
z perspektywy neuropsychologii 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, 
zastosowanie technologii informacyjnych w terapii pedagogicznej. 

 
12. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod 

red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 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. Omówiono zagadnienia: 



podłoże neuropsychologiczne trudności, dysleksja a rozwój mowy i języka, funkcje 
wzrokowe w diagnozie dysleksji rozwojowej, dysleksja a ADHD i zdolności twórcze.  

 
13. Jak przezwyciężać trudności w nauce : praca zbiorowa / pod red. Alicji 

Giermakowskiej i Anety Jałowieckiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne 
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, dyskalkulia) oraz pracy z 
dzieckiem (ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, 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. 

 
14. 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 

 
15. 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, algorytmizacji, 
programowania, opozycji ilościowej, przeszukiwania leksykalnego. 

 
16. 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. 

 
17. Kulisiewicz, Beata : Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu 

techniki czytania / Beata Kulisiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 
2011. - 102  
s. : il. - Bibliogr. s. [101]-102. 
Przyczyny trudności w nauce czytania. Ćwiczenia wspomagające umiejętność 
czytania  
z wykorzystaniem dogoterapii. Przykładowy scenariusz zajęć, karty pracy oraz tekst  
z instrukcją do sprawdzenia czytania ze zrozumieniem. 

 
18. Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej / red. 

nauk. Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. – Warszawa 
: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. - 174 s. 
: il. 
Trudności w czytaniu i pisaniu dzieci niesłyszących, diagnoza i terapia dzieci z 
różnymi zagrożeniami rozwojowymi. 

 
19. Minczakiewicz, Elżbieta Maria : Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria 
Minczakiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2009. - 
196 s. : il. - Bibliogr. 



Propozycje pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej. Przykładowe 
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 tematyczne: andrzejki, Boże 
Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc, wiosna, warzywa; przygotowanie do pisania. 

 
20. Opolska, Teresa : Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu :przegląd metod 

pracy korekcyjno-kompensacyjnej / Teresa Opolska. - Opolska. - Warszawa : 
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, 1997. - 60 s.  

 
21. Pietras, Izabela : Dysortografia : uwarunkowanie psychologiczne / Izabela 

Pietras. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008. - 160 s. : il.  
Pisanie jako forma komunikacji językowej. Czynność pisania: rozwój językowy, 
pamięć, percepcja, myślenie, uwaga, integracja percepcyjno-motoryczna. 
Dysortografia jako typ dysleksji rozwojowej: definicje, zaburzenia pisania w 
klasyfikacjach medycznych, objawy, kryteria rozpoznawania specyficznych trudności, 
kategoryzowanie błędów.  

 
22. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, [ca 2010]. - 328 s. : il. - Bibliogr. przy rozdz. 
Spis treści: I. Nowe regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. II. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. 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 pracy 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. 

 
23. 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, metody i cele 
nauki czytania, zasady oceniania, specyficzne trudności i sposoby usprawniania 
czytania. Omówienie badań własne nad czytaniem wraz z przykładami propozycji 
dydaktycznych wspierających proces odbioru tekstu. 

 
24. 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 czytania i pisania 
Bronisława Rocławskiego (glottodydaktyka) na etapie przedszkolnym 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 korekcyjno-wyrównawcze w zakresie 
czytania i pisania. 

 
25. Rutkowska, Renata Zofia : Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat / Renata Zofia Rutkowska. - 
Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. - 51 s. : il. 
Zadania rozwijające: percepcję wzrokową (spostrzegawczość, analizę i syntezę, 
pamięć wzrokową), koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi, sprawność 
grafomotoryczną, orientację przestrzenną i wyobraźnię, percepcję słuchową. 

 
26. Sazon-Brykajło, Janina : Metody terapii niektórych trudności w pisaniu i 

czytaniu  
u dzieci dyslektycznych / Janina Sazon-Brykajło. - Kraków : Wydawnictwo 
Edukacyjne, [1999]. - 23, [1] s.   

 
27. Skibińska, Helena : Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z 

trudnościami w pisaniu i czytaniu : materiały pomocnicze dla nauczycieli i 
studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego / Helena 
Skibińska. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2001. 
154 s. 

 
28. 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 wymowy: 
stan badań, dyslalia, klasyfikacja, przyczyny, badanie wymowy, etapy pracy 
korekcyjnej, opis przypadków. 

 
29. Taboł, Sebastian : Istota czytania / Sebastian Taboł. - Kraków : Oficyna 

Wydawnicza „Impuls", 2005. - 221, [3] s. 
Zawiera m.in.: metody (także eksperymentalne) nauki czytania, cechy dobrego 
czytania, rodzaje czytania, trudności w czytaniu (percepcja słuchowa, wzrokowa, 
lateralizacja, mowa). 

 
30. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : pomoce dydaktyczne do nauki 

czytania i pisania / Teresa Danielewicz [et al.]. - Kielce : Wydawnictwo 
„Jedność”, [2010]. - 199 s. : il. 

 
31. Trening czytania : 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 zabawy 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. 

 



32. Trening ortograficzny : pokonaj dysortografię. - 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, gimnazjalnych 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. 

 
33. Waleszkiewicz, Kamila : Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trudnościami  

w nauce czytania i pisania / Kamila Waleszkiewicz ; [rys. Agata Fuks]. - Wyd. 
4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls", 2010. - 38, [1] s. : il. 

 
34. Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach 

przeciwdziałania jej / pod red. nauk. Zofii Pomirskiej. - Warszawa : Difin, 2010. 
- 158 s. : il.  
Spis treści: Cz. 1. Dysleksja jako specyficzne trudności w uczeniu się czytania i 
pisania (tu m.in. Specjalne trudności w czytaniu i pisaniu jako przyczyna 
niepowodzeń szkolnych oraz Wpływ dysleksji na funkcjonowanie psychospołeczne 
uczniów). Cz. 2. Niekonwencjonalne sposoby działań terapeutycznych (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. 

 
35. Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie / red. nauk. Danuta 

Waloszek. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2009. - 349, [1] 
s. : il. kolor.  
Nabywanie umiejętności czytania i pisania. Współdziałanie w procesie wychowania 
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 przedszkolnego; Przygotowanie 
dziecka do podjęcia nauki w szkole. Rozwijanie aktywności literacko-muzycznej w 
przedszkolu i w rodzinie. 

 
36. Zakrzewska, Barbara : Litery trudne-nietrudne! / Barbara Zakrzewska. - Wyd. 

3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]. - 32 s. : rys. 
 

Wydawnictwa ciągłe 
 

37. Barabach Teresa : Praca korekcyjna z dziećmi o specjalnych potrzebach 
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 czytania i 
pisania oraz psychoterapia. Edukacja wczesnoszkolna.   

 



38. Czepek, Teresa : Konspekt zajęć z terapii językowej dla uczniów klasy II  
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