Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
zestawienie bibliograficzne w wyborze
Przedszkola
Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi / Edyta GruszczykKolczyńska, Ewa Zielińska.- Wyd. 3 .- Warszawa, 2007
Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla
rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa
Zielińska .- Warszawa, 2004
Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o
specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska.Kraków, 2009
Książka przeznaczona jest dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi z
porażeniem mózgowym, z zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami z zakresu
motoryki, mowy, myślenia pojęciowego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, umiarkowanym i niesprawnymi ruchowo.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole :
podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe
sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu
ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska .- Warszawa,
2009
Trudności w nauce czytania i pisania
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Aktywne doskonalenie pisania i czytania : zbiór ćwiczeń i zadań / Robert J. Marzano,
Diane E. Panter .- Gdańsk, 2008
Chcę dobrze czytać / Barbara Zakrzewska .- Wyd. 3 .- Gdańsk, 2012
Co dzień łatwiej : ćwiczenia edukacyjne / Elżbieta Wianecka, Joanna Masłowska .Kraków, 2012 [ ćwiczenia dla dzieci prawidłowo rozwijających się, dla dzieci z
dysleksją, zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem, Zespołem Downa,
niepełnosprawnością intelektualną]
Co dzień łatwiej : ćwiczenia edukacyjne : praca z dyktafonem / Elżbieta Wianecka .Kraków, 2014 [ ćwiczenia dla dzieci prawidłowo rozwijających się, dla dzieci z
dysleksją, zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem, Zespołem Downa,
niepełnosprawnością intelektualną]
Kocham się uczyć : odwracamy obrazki, aby dziecko kochało czytać, nie bało się
geometrii i czytania mapy na lekcji geografii / Jagoda Cieszyńska .- Kraków, 2013
[Odwracanie wzorów zalecane jest dla uczniów rozpoczynających naukę czytania,
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leworęcznych, ze skrzyżowaną lateralizacją, a także dla dzieci w wieku
przedszkolnym z ryzyka dysleksji].
Kramik : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne / Małgorzata Barańska .- Wyd. 2 .Gdańsk, 2014 [ćwiczenia dla młodszych uczniów szkoły podstawowej]
Litery graficznie podobne też łatwe! / Barbara Zakrzewska .- Gdańsk, 2012 [zbiór
ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, mających kłopoty z
rozpoznawaniem liter podobnych graficznie: b,d,g,p,l,ł,t,m,n,u,w,a,o]
Litery trudne-nietrudne! / Barbara Zakrzewska .- Warszawa, 1997
Myślę, rozwiązuję i ...wiem! : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas
1-3 .- Wyd. 2 .- Gdańsk, 2015
Myślę, rozwiązuję i ...wiem! : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas
4-6 .- Wyd. 2 .- Gdańsk, 2015
Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jagoda Cieszyńska .Kraków, 2001
Niepowodzenia w nauce : przyczyny, skutki, zapobieganie / Bogumiła Łuczak .Poznań, 2000
Obserwuję, mówię i rysuję : ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową / Elżbieta
Waszkiewicz .- Warszawa, 1991
Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu :
materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i
wychowania przedszkolnego / Helena Skibińska .- Bydgoszcz, 1996
Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela
/ Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska .- Warszawa, 2014
Super oko : ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, koordynację ruchowowzrokową i orientację przestrzenną dla dzieci i dorosłych / Katarzyna Szłapa, Iwona
Tomasik, Sławomir Wrzesiński .- Gdańsk, 2015
Sylaby w świecie zwierząt : ćwiczenia utrwalające naukę czytania sylabami /
Agnieszka Bala.- Kraków, 2014
Terapia pedagogiczna.T.1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata
Skorek .- Kraków, 2004
Terapia pedagogiczna.T.2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk.
Ewa Małgorzata Skorek .- Kraków, 2004
Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : pomoce dydaktyczne do nauki
czytania i pisania .- Kielce, [2010]
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Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem / Gislind Binder, Richard
Michaelis.- Warszawa, 2003 [zaburzenia rozwoju psychomotorycznego]
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczycieli / Irena
Czajkowska, Kazimierz Herda .- Wyd. 2 .- Warszawa, 1996
Dysleksja, w tym dysgrafia
Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania /
Kamila Waleszkiewicz .- Kraków, 2003 [zbiór kilku zabawnych przystępnych dla
dzieci opowiastek o przygodach literek m.in. małym ą i ę, literce ł i l, przygody n i u,
które dają dziecku możliwość skojarzenia i zrozumienia różnic pomiędzy
poszczególnymi znakami].
Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci
dyslektycznych.- Toruń, 1994
Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się
nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun .- Poznań, 2001
Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką
i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun .- Poznań, 2006
Dni tygodnia, pory roku i miesiące : zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje
językowe / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska .- Gdańsk, 2005
Dysleksja / Wojciech Brejnak .- Warszawa, 2003
Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Amelia
Rentflejsz-Kuczyk .- Warszawa, 1999
Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców / Sally
Raymond .- Kielce, 2004
Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek .- Wyd. 2
.- Gdańsk, 2009
Pomóż dziecku z…dysgrafią / J. Lewinson .- Warszawa, 2006
Pomóż dziecku z…z dysleksją / G. Squires, S. McKeown .- Warszawa, 2006
Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu / Teresa
Gąsowska, Zofia Pietrzak-Stępkowska .- Wyd. 3 zm.- Warszawa, 1994
Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela
/ Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska .- Warszawa, 2014
Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur
wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna .- Wyd. 2 popr. – Warszawa, 1996

3

Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w
klasach IV-VI szkoły podstawowej : scenariusze zajęć / Dorota Dawid .- Kraków,
2004
Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson.Warszawa, 2013
Terapia pedagogiczna.T.1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata
Skorek .- Kraków, 2004
Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / Barbara Zakrzewska .- Warszawa,
1996
Wygraj z dysortografią : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność poprawnego
pisania – przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich
nauczycieli i rodziców / Zofia Pomirska .- Kielce, 2005
Dyskalkulia
Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką
i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun .- Poznań, 2006
Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny,
diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa
Zielińska . - Warszawa, 1992
Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela
/ Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska .- Warszawa, 2014
Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia / red.
Urszula Oszwa .- Kraków, 2011
Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problemy diagnozy i terapii /
Urszula Oszwa .- Kraków, 2006
Zaburzenia zachowania, ADHD, dzieci nadpobudliwe
Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką
i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun .- Poznań, 2006
Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i
wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek .- Kraków, 2006
Dziecko nadpobudliwe : jak zrozumieć objawy i znaleźć odpowiednie rozwiązania /
Cordula Neuhaus .- Warszawa, 2005
Dziecko nadpobudliwe czy genialne / Simone Harland .- Warszawa, 2004
Krnąbrne zachowanie / Martin Herbert .- Gdańsk, 2005
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Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu : poradnik dla wychowawców i
rodziców / Wolf-Wedigo Wolfram .- Kielce, 2002
Niespokojne dzieci : poradnik dla zaniepokojonych rodziców / Irina Prekop, Christel
Schweitzer.- Poznań, 1997
Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciała : gimnastyka terapeutyczna dla
dzieci i dorosłych / Kurt Mosetter, Reiner Mosetter .- Łódź, 2006
Od chaosu do spokoju : jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami
zachowania / Janet E. Heininger, Sharon K. Weiss .- Poznań, 2005
Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych
psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka . - Warszawa, 2006
Pomóż dziecku z...ADHD / Kate E. Spohrer .- Warszawa, 2006
Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela
/ Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska .- Warszawa, 2014
Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson .Warszawa, 2013
Terapia pedagogiczna.T.1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata
Skorek .- Kraków, 2004
Terapia pedagogiczna.T.2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk.
Ewa Małgorzata Skorek .- Kraków, 2004
Trudności z koncentracją uwagi / Helmut Weyhreter .- Warszawa, 2004
Twoje nadpobudliwe dziecko : poradnik dla rodziców / Gordon Serfontein .Warszawa, 2003

Biskupiec, 7.10.2016r.

oprac. Małgorzata Folusiak-Melkau
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
w Biskupcu
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