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Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Terapeuci i Rodzice!
Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym katalogiem publikacji edukacyjnych Grupy Wydawniczej
Harmonia. W tym roku nasza Firma obchodzi ćwierćwiecze swojego istnienia. Przez te 25 lat staraliśmy
się słuchać Państwa uważnie, by poznać potrzeby i oczekiwania zarówno profesjonalistów, jak i szerokiej
rzeszy odbiorców, począwszy od przedszkolaków, a skończywszy na starszych osobach. Sądząc po licznych
informacjach docierających do nas, nie zawiedliśmy Państwa oczekiwań. Zdajemy sobie sprawę, że to nie tylko nasza zasługa, ale również naszych
autorów, redaktorów, grafików, recenzentów i przede wszystkich wiernych czytelników, dzięki którym możemy się rozwijać. Dziękujemy Państwu za
zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Będziemy robić wszystko, by nadal Harmonia kojarzyła się z tym, co w edukacji najlepsze.
								W imieniu całego Zespołu Józef i Wiktor Częścikowie
									 Właściciele GW Harmonia

JAK ZAMAWIAĆ KSIĄŻKI?

Aby otrzymać interesujące Państwa pozycje z niniejszego katalogu, należy:
1) zamówić je:
klienci indywidualni (osoby fizyczne, które dokonują zakupu
w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą)

– na stronie internetowej www.harmonia.edu.pl

firmy i instytucje

– e-mailem: harmonia@harmonia.edu.pl
– listownie, wysyłając zamówienie na adres Wydawnictwa
– faksem: 58 526 96 26

2) wpłacić należną kwotę (wartość zamówionego towaru i koszt przesyłki):
– u doręczyciela przy odbiorze paczki,
– przelewem na konto 51 1440 1345 0000 0000 0215 1448 (PKO Bank Polski),
– kartą kredytową przy zamówieniu na naszej stronie internetowej.
Szczegółowy regulamin sklepu internetowego znajduje się na stronie: www.harmonia.edu.pl.

JAKIE SĄ KOSZTY PRZESYŁKI?

Koszt przesyłki zależy od formy płatności i doręczyciela. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.
Przesyłki paczkowe
Sposób dostawy

Forma płatności

Kwota pobrania

Razem

Poczta Polska

pobranie

Podst. koszty dostawy
14,00

2,00

16,00

Poczta Polska

przelew

14,00

–

14,00

DPD

pobranie

13,00

2,00

15,00

DPD

przelew

13,00

–

13,00

Przesyłki paletowe obsługują firmy kurierskie: FedEx, DPD i Poczta Polska.
Przy zamówieniach powyżej 150 zł koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca (dotyczy klientów indywidualnych).
UWAGA!
0% prowizji za płatność przez DotPay
W momencie płatności za pomocą Dotpay do kosztów dostawy nie doliczamy żadnej dodatkowej opłaty.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówione książki wysyłamy do odbiorców pod wskazany adres pocztą lub firmą kurierską wedle życzenia Zamawiającego. W przypadku klientów indywidualnych, którzy jako formę zapłaty wybrali przelew, wysyłka realizowana jest po wpłynięciu pieniędzy na konto
Wydawnictwa.

KONTAKT

Grupa Wydawnicza Harmonia		
ul. Morenowa 109			
tel. 58 348 09 50
80-172 Gdańsk			
fax 58 526 96 26
www.harmonia.edu.pl		 harmonia@harmonia.edu.pl
numer konta bankowego: 51 1440 1345 0000 0000 0215 1448 (PKO Bank Polski)
Strony informacyjne:
www.facebook.com/wydawnictwoharmonia
www.twitter.com/harmoniabooks
www.youtube.com/wydawnictwoharmonia
www.issuu.com/wydawnictwoharmonia

OFERTA W RAMACH DOTACJI
W Wydawnictwie Harmonia możesz zamówić materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej, dowolnie dobierając publikacje odpowiednie do potrzeb i umiejętności ucznia.
Możesz samodzielnie stworzyć pakiet indywidualnie dostosowany dla każdego ucznia, na przykład:
dla ucznia II klasy SP z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (kwota dotacji: materiały ćwiczeniowe – 138,60 zł, materiały edukacyjne – 148,50 zł):
• Materiały ćwiczeniowe:

+
33,00

+
32,00

+
31,00

= 130 zł
34,00

• Materiały edukacyjne:

+
24,50

+
9,00

+
28,50

+
9,00

+
28,00

+
9,00

= 141,60 zł
33,60

Dla ułatwienia w naszym katalogu materiały edukacyjne zostały oznaczone kolorem zielonym,
a ćwiczeniowe kolorem różowym:
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WYSOKOŚĆ DOTACJI DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ROKU 2018/2019
Etap
edukacyjny

Rodzaj
materiałów

Uczniowie
Uczniowie
z niepełnosprawnością Uczniowie z autyzmem,
z niepełnosprawnością
Uczniowie
intelektualną w stopniu w tym z zespołem
intelektualną w stopniu
słabosłyszący
umiarkowanym lub
Aspergera
lekkim
znacznym

Uczniowie
słabowidzący (wydruk
niepowiększony)

Uczniowie
słabowidzący (wydruk
powiększony)

Maksymalna kwota dotacji
Materiały
ćwiczeniowe

123,75 zł

138,60 zł

128,70 zł

123,75 zł

123,75 zł

396,00 zł

Materiały
ćwiczeniowe

123,75 zł

138,60 zł

128,70 zł

123,75 zł

123,75 zł

396,00 zł

Materiały
edukacyjne

207,90 zł

148,50 zł

207,90 zł

207,90 zł

155,93 zł

594,00 zł

III klasa SP

Materiały
ćwiczeniowe

123,75 zł

123,75 zł

128,70 zł

123,75 zł

123,75 zł

396,00 zł

IV klasa SP

Materiały
ćwiczeniowe

61,88 zł

69,30 zł

64,35 zł

61,88 zł

61,88 zł

198,00 zł

Materiały
ćwiczeniowe

61,88 zł

69,30 zł

64,35 zł

61,88 zł

61,88 zł

198,00 zł

Materiały
edukacyjne

374,22 zł

356,40 zł

374,22 zł

374,22 zł

374,22 zł

1425,60 zł

VI klasa SP

Materiały
ćwiczeniowe

61,88 zł

61,88 zł

64,35 zł

61,88 zł

61,88 zł

198,00 zł

VII klasa SP

Materiały
ćwiczeniowe

61,88 zł

69,30 zł

64,35 zł

61,88 zł

61,88 zł

198,00 zł

Materiały
ćwiczeniowe

61,88 zł

69,30 zł

64,35 zł

61,88 zł

61,88 zł

198,00 zł

Materiały
edukacyjne

519,75 zł

495,00 zł

519,75 zł

519,75 zł

519,75 zł

1980,00 zł

Materiały
ćwiczeniowe

61,88 zł

61,88 zł

64,35 zł

61,88 zł

61,88 zł

198,00 zł

I klasa SP
II klasa SP

V klasa SP

VIII klasa SP
III klasa
gimnazjum

WAŻNE TERMINY
SKŁADANIE WNIOSKÓW:
1 kwietnia–10 września – dyrektor szkoły przekazuje informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji i składa wniosek o udzielenie dotacji do jednostki samorządu terytorialnego
PRZYZNANIE DOTACJI:
Wojewoda udziela dotacji w terminie do:
• dnia 4 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego
w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja;
• dnia 9 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego
w terminie od dnia 6 maja do dnia 10 lipca;
• dnia 15 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 11 lipca do dnia 15 września.
ROZLICZENIE:
Do 15 stycznia – dyrektor szkoły rozlicza wykorzystanie dotacji i zwraca niewykorzystaną część.
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Wspomaganie rozwoju dziecka
Ć!

Ć!

19,00

WCZEŚNIAKI
Rozwój psychoruchowy
w pierwszych latach życia
W książce zostały przedstawione zarówno medyczne, jak i psychologiczne
konsekwencje przedwczesnego porodu, z którymi borykają się dziecko
i jego rodzice.
A5, 200 str.; ISBN 978-83-7744-014-8

OŚ
OW

N

N

Magdalena Chrzan-Dętkoś

Ć!

OŚ
OW

OŚ
OW

18,00
Redakcja naukowa:
Dominika Byczkowska-Owczarek

NOTATKI Z RODZICIELSTWA
BLISKOŚCI
Książka została napisana przez rodziców, którzy dzielą się doświadczeniem i wiedzą na temat popularnych
nurtów i trendów w rodzicielstwie.
Zawarto tu informacje dotyczące m.in.
rodzicielstwa bliskości, karmienia
piersią, chustonoszenia.
B5, 176 str.; ISBN 978-83-7744-154-1

11,00

N

35,00

18,00
Magdalena Wegner-Jezierska

WYCHOWANIE MALUSZKA OD
URODZENIA DO TRZECIEGO
ROKU ŻYCIA
Poradnik dla rodziców
i opiekunów
Co możesz zrobić, aby dać swojemu
maluszkowi dobrą bazę wychowawczą już od urodzenia? Na te i wiele
innych pytań odpowiada autorka
w poradniku.
B5, 160 str., ISBN 978-83-8080-044-1

9,50

Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik,
Sławomir Wrzesiński

PRZEPIS NA SZCZĘŚLIWE DZIECKO
100 i więcej zabaw
rozwijających mowę, motorykę
oraz funkcje poznawcze
i społeczne dziecka
To zbiór ponad 100 zabaw, które nie
tylko dostarczają rozrywki, ale również mają wpływ na rozwój mowy,
funkcji poznawczych czy sprawności
ruchowej dziecka.
22 cm × 22 cm, 144 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-8080-061-8

15,75

Ewa Gacka

ZABURZENIA ROZWOJU
MOWY U DZIECI Z PORODÓW
PRZEDWCZESNYCH
Diagnoza i efekty oddziaływań
terapeutycznych
Autorka opisuje prowadzone badania
dotyczące funkcjonowania językowego wcześniaków, przedstawia proces
diagnozy oraz występujące zaburzenia, wyznacza kierunki postępowania
logopedycznego.
B5, 200 str.; ISBN 978-83-7744-066-7

38,00

15,75

Anna Mikler-Chwastek

Grażyna Wasilewicz

SPRAWDZIAN ROZWOJU
PSYCHORUCHOWEGO
NIEMOWLĄT

ZABAWY SŁOWNO-RUCHOWE
Z NIEMOWLAKAMI

Christina Voormann
Govin Dandekar

Petra Kunze
Helmut Keudel

Króciutkie wierszyki nie tylko bawią
swoim rymem, rytmem, ale przede
wszystkim nasycone są wyrazami
dźwiękonaśladowczymi, sylabami, prostymi wyrazami, które stanowią niezwykle istotny etap w rozwoju mowy
każdego dziecka.

MASAŻ NIEMOWLĄT

JAK NAUCZYĆ DZIECKO SPAĆ

Jest to książka skierowana do rodziców, którzy poprzez czuły dotyk
chcą swojemu dziecku przekazać
głębokie zasoby zaufania i miłości.

Dzięki książce rodzice zdobędą
podstawową wiedzę na temat zaburzeń snu i prawidłowego spania
oraz dowiedzą się, jakie zasady
wprowadzić, by dzieci łatwo zasypiały i nie budziły się w nocy.

Dzięki zawartych w tej książce tabelach, opisujących najważniejsze etapy
rozwoju niemowląt w poszczególnych
miesiącach, wszyscy rodzice i opiekunowie dzieci z łatwością będą monitorować postępy maluchów, by jak
najlepiej się nimi zajmować.

23,00

Walter Straßmeier

B5, 128 kol. str.
ISBN 978-83-7134-432-9

A5, 56 str.; ISBN 978-83-7134-846-4

B5, 128 kol. str.
ISBN 978-83-7134-448-0

B5, 88 str.; ISBN 978-83-7744-003-2

INTERWENCJA
WCZESNODZIECIĘCA
260 praktycznych ćwiczeń dla
małych dzieci
z trudnościami w rozwoju
Książka jest narzędziem diagnozowania i terapii dzieci od 3. miesiąca życia
do 5.–6. roku życia. Adresowana jest
do wychowawców, nauczycieli, terapeutów i rodziców.
B5, 304 str.; ISBN 978-83-7744-019-3

18,00
31,50
Edwin E. Gordon

TEORIA UCZENIA SIĘ MUZYKI
Niemowlęta i małe dzieci
Publikacja została napisana z myślą o rodzicach i nauczycielach wczesnodziecięcej edukacji muzycznej, dotyczy kluczowego momentu w muzycznym rozwoju
każdego człowieka, czyli okresu od narodzin do 5. roku życia. Książka zawiera
wiele praktycznych wskazówek, które
pomogą zachęcić dziecko do audiowania
zarówno w domu, jak i w przedszkolu.

Olga Pawlik

Z SERCEM NA DŁONI
Masażyki relaksacyjne nie tylko
dla najmłodszych
Masażyki relaksacyjne są formą zabawy, która dzięki dotykowi wychodzi
naprzeciw dziecięcej potrzebie bliskości, czułości, a tym samym potrzebie
bezpieczeństwa. Proponowane masażyki z jednej strony mogą służyć relaksacji, wyciszeniu, odprężeniu, z drugiej strony mogą aktywizować dziecko i pobudzać je do radosnej zabawy.
A4 (albumowy), 92 kol. str.
ISBN 978-83-7134-825-9

19,00
Alf Nicholson, Gráinne O’Malley

GDY DZIECKO ZACHORUJE
Co możesz zrobić, aby mu pomóc.
Poradnik dla rodziców
To poradnik dla rodziców, w którym
znajdują się informacje, jak się zachować w trudnej sytuacji. Dzięki czytelnemu układowi książki opiekunowie
szybko dowiedzą się, jak walczyć
z chorobą w warunkach domowych
i kiedy wezwać lekarza.
B5, 320 str.; ISBN 978-83-7744-010-0

6,30
Kamila Jankowiak-Siuda
Marta Komorowska

CIEKAWOŚĆ ŚWIATA
O pamięci i twórczości małego
dziecka
Treści poruszane w książce dotyczą
wspomagania rozwoju poznawczego
dziecka, czyli wszystkiego, co wiązać
się może ze zdolnościami intelektualnymi, pamięcią, koncentracją i twórczością.
B5, 116 str.; ISBN 978-83-7134-349-0

B5, 192 str.; ISBN 978-83-7744-080-3

15,00
Anna Mikler-Chwastek

CO DZIEŃ BARDZIEJ SAMODZIELNE
Program wspomagania rozwoju
małych dzieci w zakresie
samoobsługi dla terapeutów,
nauczycieli i rodziców
Publikacja ta omawia istotne i aktualnie żywo dyskutowane w środowisku
terapeutów i pedagogów zagadnienia
związane z nabywaniem i rozwojem
kompetencji samoobsługowych u dzieci w pierwszych trzech latach życia.
B5, 88 str.; ISBN 978-83-7744-036-0

Niemowlę i małe dziecko
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Wspomaganie rozwoju dziecka
Ć!

Ć!

OŚ
OW

OŚ
OW

N

33,60
HISTORYJKI OBRAZKOWE
Z ŻYCIA WZIĘTE
Każda historyjka składa się z trzech
zdjęć, które dziecko ma ułożyć w odpowiedniej kolejności i włożyć do
plastikowych kieszonek. Tematem
historyjek jest życie codzienne i sytuacje, w których uczeń bierze udział lub
które obserwuje.
A4, 20 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5),
plastikowe kieszonki, teczka
ISBN 978-83-7134-894-5

Prawidłowo ułożona historyjka ma
pokazać kolejne fazy rozwoju wybranych zwierząt lub roślin, tak aby na
końcu był dorosły osobnik. Po poprawnym ułożeniu obrazków i odwróceniu
plastikowych kieszonek powstanie
dodatkowa ilustracja.
A4, 20 kol. kart, 12 str. (zeszyt), plastikowe
kieszonki, teczka
ISBN 978-83-7134-485-5

13,65

13,65
Magdalena Gut

Magdalena Gut-Orłowska

KŁOPOTY TYMONA
Historyjki społeczne o tym,
jak się zachować w różnych
sytuacjach życia codziennego

TYMON ROZUMIE INNYCH
Historyjki społeczne o tym,
jak się zachować w różnych
sytuacjach życia codziennego

Publikacja jest skierowana zarówno do
rodziców, jak i nauczycieli oraz terapeutów pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może
być również wykorzystana na zajęciach
z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się
(np. na lekcji o właściwym zachowaniu).

Publikacja jest skierowana do osób
pracujących z dziećmi z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu. Tytułowy bohater uczestniczy w sytuacjach, w których próbuje odczytać myśli i emocje
innych. Historyjki można podzielić na
dwie kategorie: kłamstwa i intencje.

A4, 56 kol. str.; ISBN 978-83-7134-891-4

A4, 56 kol. str.; ISBN 978-83-8080-082-3

16,00
PRZYRODNICZE HISTORYJKI
OBRAZKOWE

N

32,00
Małgorzata Barańska

HISTORYJKI OBRAZKOWO-ZDANIOWE Z PYTANIAMI
Zestaw zawiera 21 historyjek obrazkowych. Pod każdym obrazkiem zapisano pytanie związane z jego treścią,
a odpowiedzi podano na osobnych
paskach. Historyjki mają 3 poziomy
trudności.
A4, 21 kol. kart, 16 str. (zeszyt A5),
plastikowe kieszonki, teczka
ISBN 978-83-7134-431-2

Magdalena Kirska-Okuniewska

TO NIE PROBLEM!
Historyjki społeczne dla najmłodszych – część 1 i 2
Publikacja tłumaczy dzieciom, po co i jak robi się pewne rzeczy (takie jak
ubieranie się, przerywanie zabawy, mycie zębów, chodzenie do lekarza,
dzielenie się), a rodzicom podpowiada, w jaki sposób przedstawiać nowe
wydarzenia i zmiany, których nie da się uniknąć. Proponowana forma –
książeczki do wycinania i kolorowania – pozwala na nadanie uniwersalnym historyjkom społecznym indywidualnego charakteru, wynikającego
z odczuć i doświadczeń najmłodszych czytelników.
A4, 92 str. (część 1), 96 str. (część 2); ISBN 978-83-8080-088-5 (komplet 2 części)

32,91
Małgorzata Barańska

HISTORYJKI PIOSENKOWO-OBRAZKOWE
Komplet składa się z 21 historyjek
obrazkowych oraz płyty CD z piosenkami, do których historyjki te stanowią ilustrację.
A4, 21 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5),
plastikowe kieszonki, 1 płyta CD, teczka
ISBN 978-83-7134-459-6

29,40

18,90

HISTORYJKI OBRAZKOWE
Z HUMOREM

ZABAWNE OPOWIADANIA
OBRAZKOWE DLA DZIECI

Ilustracje: Gill Chelski
Są to materiały edukacyjne dla
najmłodszych dzieci. Dziecko układając historyjki, uczy się myślenia
przyczynowo-skutkowego i spostrzegawczości, wzbogaca słownictwo,
rozwija mowę i wyobraźnię.

Ilustracje: Gill Chelski
Śledząc wydarzenia i zmiany na kolejnych obrazkach, dziecko uczy się
myślenia przyczynowo-skutkowego
czy też rozróżniania tego, co prawdziwe, od tego, co baśniowe. Przede
wszystkim uczy się jednak opowiadania historyjek.

B5, 20 kol. kart, 28 str. (zeszyt A5),
plastikowe pudełko, teczka
ISBN 978-83-7134-531-9

B5, 64 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-499-2

3-ELEMENTOWE HISTORYJKI OBRAZKOWE

33,00

Ilustracje: Agata Półtorak

A4, 21 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5), plastikowe kieszonki, teczka; ISBN 978-83-7134-374-2

33,00

4-ELEMENTOWE HISTORYJKI OBRAZKOWE
Ilustracje: Ewa Ludwikowska

49,00

A4, 21 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5), plastikowe kieszonki, teczka; ISBN 978-83-7134-375-9

33,00

6-ELEMENTOWE HISTORYJKI OBRAZKOWE
Ilustracje: Krzysztof Spychał

A4, 21 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5), plastikowe kieszonki, teczka; ISBN 978-83-7134-376-6

8-ELEMENTOWE HISTORYJKI OBRAZKOWE
Ilustracje: Agnieszka ’Teya’ Skulska

A4, 21 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5), plastikowe kieszonki, teczka; ISBN 978-83-7134-377-3

33,00

Historyjki uczą myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania, analizowania, wnioskowania, spostrzegawczości. Rozwijają mowę, wzbogacają
słownictwo.

Carol Gray

NOWE HISTORYJKI SPOŁECZNE
Ponad 150 historyjek, które
uczą umiejętności społecznych
dzieci z autyzmem, zespołem
Aspergera i ich rówieśników
Metoda opracowana przez Carol Gray,
choć prosta, okazuje się zaskakująco
skuteczna w usprawnianiu funkcjonowania społecznego osób ze spektrum
autyzmu.
A4, 320 kol. str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7744-062-9
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Małgorzata Barańska

Małgorzata Barańska

Małgorzata Barańska

Małgorzata Barańska

Anna Mikita

POKAŻ OKO, POKAŻ NOS
102 wierszyki z gestami
kształcące orientację
w schemacie ciała

WCHODZI, WCHODZI
STACH NA DACH
103 wierszyki i zabawy kształcące
motorykę, koordynację ruchową
i ruchowo-słuchową

PALUSZKAMI TAK I SIAK
Zabawy paluszkowe
z wierszykami

RYMUJ, GŁOSKUJ, W RYTMIE
KLASZCZ!
Ćwiczenia uwagi, pamięci
słuchowej, koordynacji
ruchowo-słuchowej i słuchu
fonemowego

WĘDRÓWKI PO ZWIERZĄTKOWIE
Zeszyt ćwiczeń dla dzieci
w wieku przedszkolnym
i młodszym szkolnym

Pod każdą rymowanką znajduje się
opis ruchów i gestów, które maluchy
mogą wykonywać, wypowiadając
wierszyk.
A5, 112 str.
ISBN 978-83-7134-473-2

Wierszyki i zabawy z tej książki powstały z myślą o przedszkolakach, uczniach najmłodszych klas, a także nieco
starszych dzieciach, które mają szczególne potrzeby edukacyjne wynikające z różnych form niepełnosprawności.

Zaprezentowane tu zabawy paluszkowe pomagają doskonalić motorykę
małą, czyli sprawność palców i dłoni.
Są też świetnym sposobem spędzania
czasu z rówieśnikami lub rodzicami.
A5, 120 str.
ISBN 978-83-7134-587-6

A5, 120 str.; ISBN 978-83-7134-523-4

12,00
9,00

NA KAŻDĄ PORĘ ROKU

A4 (albumowy), 64 kol. str.
ISBN 978-83-7134-535-7

A5, 112 str.; ISBN 978-83-8080-023-6

A4, 52 str.; ISBN 978-83-7134-232-5

12,00

Elżbieta Szwajkowska
Witold Szwajkowski
Jest to propozycja nowej formy edukacyjnej dla dzieci. Od innych pozycji
wydawniczych odróżnia ją ścisłe powiązanie rymowanek z ciekawymi ilustracjami o różnorodnej tematyce. Do
każdego utworu ułożono kilka pytań,
które sprawdzają spostrzegawczość,
i żartobliwych komentarzy pobudzających wyobraźnię.

Książeczka powstała po to, aby pomóc
nauczycielom w rozwijaniu umiejętności
językowych przedszkolaków i najmłodszych uczniów. Prezentowana publikacja
obejmuje 98 zestawów ćwiczeń.

Ilustracje: Agata Półtorak
Jest to zbiór wierszyków i bajeczek,
które mogą stanowić wstęp do zabaw,
rozmów i ćwiczeń rozwijających mowę
dziecka, grafomotorykę, spostrzegawczość, pamięć wzrokową, umiejętność
liczenia oraz orientację w przestrzeni.

9,90

Elżbieta Szwajkowska
Witold Szwajkowski

14,70

RYMOWANKI-POWTARZANKI
Elżbieta Szwajkowska
Witold Szwajkowski
Ilustracje: Piotr Zawadzki

RYMOWANE OPISYWANKI
Przez rymowanki i rysunki
do poznania nowych słów
i wyrażeń
Każda rymowanka znajdująca się
w tym zbiorze i zamieszczona obok
niej ilustracja stanowią całość i mają
na celu wzbogacenie słownictwa
dziecka.
B5, 60 str.; ISBN 978-83-7134-574-6

Ilustracje: Lidia Nowak-Chomicz
Zbiór rymowanek rozwija poczucie rytmu, umiejętności operowania pauzą,
oddechem i prawidłowego akcentowania, a przede wszystkim wzbogaca
słownictwo dziecka. Rymowanki, dzięki prostej budowie i nieskomplikowanym rymom, ułatwiają dzieciom przyswajanie i zapamiętywanie nowych
słów, a także związków między nimi
i kontekstów, w jakich mogą być użyte.
A4 (albumowy), 64 str.
ISBN 978-83-7134-648-4

Marta Baj

Grażyna Wasilewicz

BARWY ŚWIATA
Rymowanki i zabawy
wspomagające naukę kolorów

BAJECZKI USPRAWNIAJĄCE
PAMIĘĆ DZIECKA

W publikacji, oprócz rymowanek,
znajdują się karty pracy, które służą
utrwaleniu zdobytej wiedzy i zachęcają dzieci do liczenia, kolorowania,
rysowania.
A4, 76 kol. str.
ISBN 978-83-7134-494-7

Powtarzające się w tekstach sekwencje
słów służą ćwiczeniu pamięci, a zgromadzone pod opowiadaniami pytania
zmuszają do odtworzenia tych sekwencji
i intensywnego analizowania treści historyjek. Dzięki temu publikacja pomaga
rozwijać u dziecka spostrzegawczość,
kojarzenie, zapamiętywanie treści ze
zrozumieniem oraz logiczne myślenie.
A5, 72 kol. str.; ISBN 978-83-7134-855-6
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13,00

16,00

Renata Urbańska

Renata Urbańska

RYMOWANE PRZYGODY
Z MANDALAMI
Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
i grafomotoryczne
dla młodszych dzieci

PRZEZ OKRĄGŁY ROK
Opowiadania i wiersze
o porach roku ilustrowane
mandalami do kolorowania

Do każdego wierszyka ułożono pytania, które sprawdzają stopień rozumienia i uwagi słuchowej dziecka.
Kolorowanie mandali z kolei uczy skupienia oraz wspomaga koordynację
wzrokowo-ruchową.

Publikacja przeznaczona jest do czytania i kolorowania przez cały rok, w od
powiedniej jego porze. Dedykowana
jest rodzicom oraz nauczycielom i specjalistom, którzy pracują nad poprawą
stopnia koncentracji dzieci, ich percepcją
i pamięcią słuchową oraz motoryką ręki.

A4, 76 str.; ISBN 978-83-7134-519-7

A4, 92 str.; ISBN 978-83-7134-875-4

komplet

27,30

Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska

DNI TYGODNIA, PORY ROKU I MIESIĄCE
Zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe
Książka zawiera atrakcyjne gry i zabawy ułatwiające zapamiętanie nazw
dni tygodnia, pór roku i miesięcy. Ćwiczenia rozwijają funkcje językowe
i spostrzeżeniowe oraz stymulują rozwój integracji funkcji percepcyjnych
i percepcyjno-motorycznych.
A4, 80 str. (książka); ISBN 978-83-7134-172-4
A4, 71 kart (karty pracy); ISBN 978-83-7134-173-1

Rozwój poznawczy i językowy

Małgorzata Szewczyk

RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT
Rymowanki i ćwiczenia
językowe dla dzieci
w młodszym wieku szkolnym
Jest to zestaw 23 dwustronnych tematycznych kart pracy zawierających
krótkie wierszyki. Teksty opowiadają
o rzeczywistości bliskiej małemu
dziecku, np. o zabawkach, owocach,
warzywach czy o konkretnych wydarzeniach, takich jak święta Bożego
Narodzenia czy Wielkanoc.
A4 (albumowy), 58 str.;
ISBN 978-83-7134-988-1
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Magdalena Hinz

JAKA TO PORA ROKU?
Ćwiczenia rozwijające myślenie
przyczynowo-skutkowe
i zdolności poznawcze dzieci
Celem publikacji jest nauczenie dzieci
rozpoznawania zmian zachodzących
w otaczającym świecie, zależnych od
poszczególnych pór roku. Zagadnienia
omówione w książce dotyczą m.in.: kalendarza i pogody, krajobrazów i miejsc,
roślin i zwierząt, jedzenia, ubioru.

ĆWICZ SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
Część 1

ĆWICZ SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
Część 2

ĆWICZ SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
Część 3

ĆWICZ SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
Część 4

A4, 72 kol. str.
ISBN 978-83-7134-925-6

A4, 72 kol. str.
ISBN 978-83-7134-928-7

A4, 72 kol. str.
ISBN 978-83-7134-781-8

A4, 72 kol. str.
ISBN 978-83-7134-942-3

Są to zbiory ćwiczeń skierowanych do dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym, które mają problemy z koncentracją. Rozwiązując zadania, uczniowie dodatkowo ćwiczą i rozwijają pamięć, percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację wzrokowo-przestrzenną i motorykę małą. W książkach wykorzystano kolorowe ilustracje, które mają za zadanie zainteresować dzieci i zachęcić je do ćwiczeń. Na końcu publikacji zamieszczono rozwiązania, dzięki którym uczeń
może samodzielnie sprawdzić poprawność swojej odpowiedzi. Książki będą służyć pomocą nauczycielom i terapeutom, mogą z nich korzystać również rodzice.

A4, 68 kol. str., 4 ark. naklejek
ISBN 978-83-7134-993-5

18,90

16,00
15,50

Magdalena Hinz

ZAPAMIĘTAJ JAK NAJWIĘCEJ
Materiały do ćwiczenia koncentracji i pamięci
• poziom łatwy A4 (albumowy), 76 kol. str.; ISBN 978-83-7134-911-9
• poziom trudny A4 (albumowy), 76 kol. str.; ISBN 978-83-7134-922-5
Książki powstały z myślą o dzieciach, które mają problemy z pamięcią i koncentracją. Z publikacji mogą korzystać także
osoby dorosłe, które wymagają treningu pamięci lub chcą w ciekawy sposób ćwiczyć swój umysł. W każdej części znajduje się 36 zdjęć przedstawiających przedmioty i osoby. Dziecko uważnie ogląda fotografię, a następnie, nie patrząc na
nią, odpowiada na pytania. Dzięki temu można sprawdzić, jak dużo zapamiętało.

25,00

Józef Częścik

Anna Częścik

MĄDREJ GŁOWIE
Zadania wszechstronnie
rozwijające umysł dziecka

KONCENTRUJĘ SIĘ, WIĘC
ROZWIĄZUJĘ

Publikacja składa się z 30 zestawów.
Każdy to układanie ciągów logicznych,
zagadka z głoską r, zagadka logiczno-matematyczna, zadanie „Co tutaj
nie pasuje?” oraz zagadka językowo-ortograficzna.
A4, 30 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-437-4

Głównym celem tej publikacji jest
ćwiczenie umiejętności spostrzegania
różnic oraz szukania podobieństw
najpierw w zestawach łatwiejszych,
a następnie trudniejszych.
A4, 20 kol. kart, 12 str. (zeszyt A5),
plastikowe kieszonki, teczka
ISBN 978-83-7134-418-3
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UWAGA! KONCENTRUJĘ SIĘ!
Ćwiczenia na koncentrację
i spostrzegawczość
dla najmłodszych

UWAGA! KONCENTRUJĘ SIĘ!
Ćwiczenia na koncentrację
i spostrzegawczość
dla uczniów klas IV–VI

UWAGA! KONCENTRUJĘ SIĘ!
Ćwiczenia na koncentrację
i spostrzegawczość
dla uczniów klas VII–VIII

UWAGA! KONCENTRUJĘ SIĘ!
Ćwiczenia na koncentrację
i spostrzegawczość
dla uczniów liceum i technikum

A4, 80 str.
ISBN 978-83-7134-543-2

A4, 72 str.
ISBN 978-83-7134-644-6

A4, 72 str.
ISBN 978-83-8080-070-0

A4, 68 str.
ISBN 978-83-7134-646-0

Jest to seria książek zawierających zbiór ćwiczeń, które służą przede wszystkim do doskonalenia koncentracji u uczniów w różnym wieku. Zadania polegają m.in.
na wyszukiwaniu różnic, uzupełnianiu brakujących elementów, dobieraniu par, przerysowywaniu figur w określony sposób i rozwiązywaniu łamigłówek logicznych. Stopień trudności ćwiczeń w każdej z części dostosowany jest do wieku ucznia.

36,00
Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik,
Sławomir Wrzesiński

ZWARIOWANE LABIRYNTY NIE
TYLKO DLA DZIECI
50 ścieralnych kart w formacie
A3 i A4!
Jest to interaktywna publikacja pomocna w rozwoju percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej,
orientacji przestrzennej, koncentracji
i w usprawnianiu ręki.
A4, 18 kol. dwustronnych kart (A4), 7 kol.
dwustronnych kart (A3), 20 str. (zeszyt A4),
teczka; ISBN 978-83-7134-976-8
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Amanda Hopkins

Amanda Hopkins

Amanda Hopkins

Amanda Hopkins

Amanda Hopkins

CZYM ONI SIĘ ZAJMUJĄ?
Ćwiczenia rozwijające
i kształtujące procesy poznawcze

CO ONI MÓWIĄ? CO ONI MYŚLĄ?
Ćwiczenia rozwijające
umiejętność nazywania emocji

CO SIĘ ZA CHWILĘ MOŻE STAĆ?
Ćwiczenia rozwijające myślenie
przyczynowo-skutkowe

DLACZEGO TO NIEMOŻLIWE?
Ćwiczenia rozwijające zdolność
logicznego myślenia

Dzieci wiedzą, czym zajmują się ich
rodzice, dziadkowie i osoby, które na
co dzień spotykają w sklepie, szkole
czy urzędzie. Często jednak nie zdają
sobie sprawy z tego, kto np. upiekł
pyszne ciastko z kremem, które jedzą,
czy kto zaprojektował i zbudował
dom, w którym mieszkają.

Książka skierowana jest do osób,
głównie dzieci, które mają problemy
z rozpoznawaniem myśli i emocji
innych. Pomaga ona odczytywać to,
co widać dzięki mimice twarzy oraz
ruchom i postawie ciała.

Książka uczy dostrzegać i analizować
zależności przyczynowo-skutkowe. Patrząc na zdjęcia i odpowiadając na pytania, dziecko musi przewidzieć, co się
stanie w danych sytuacjach.

CO SIĘ PRZED CHWILĄ MOGŁO
STAĆ?
Ćwiczenia rozwijające myślenie
przyczynowo-skutkowe

B5, 120 kol. str.
ISBN 978-83-7134-918-8

B5, 120 kol. str.
ISBN 978-83-7134-890-7

Książka uczy dostrzegać i analizować
zależności przyczynowo-skutkowe. Patrząc na zdjęcia i odpowiadając na pytania, dziecko musi przewidzieć, co się
stało w danych sytuacjach.
B5, 120 kol. str.
ISBN 978-83-7134-962-1

B5, 120 kol. str.; ISBN 978-83-7134-945-4
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B5, 120 kol. str.
ISBN 978-83-8080-042-7
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Książka uczy dostrzegać i wskazywać
absurdalność i nierealność różnych
sytuacji, przedmiotów, elementów
przyrody i wyglądu ludzi. Patrząc na
fotografie i odpowiadając na pytania,
dziecko musi powiedzieć, który element zdjęcia jest nierealny i dlaczego.
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Amanda Hopkins

Amanda Hopkins

Amanda Hopkins

Amanda Hopkins

Amanda Hopkins

CZY TAK SIĘ MOŻE ZDARZYĆ?
Ćwiczenia rozwijające zdolność
logicznego myślenia

CO JEST NIE TAK?
Ćwiczenia rozwijające zdolność
logicznego myślenia

JAKI TO ZNAK?
Ćwiczenia rozwijające
i kształtujące procesy poznawcze

DO CZEGO TO SŁUŻY?
Ćwiczenia rozwijające
i kształtujące procesy poznawcze

ŚWIĘTA I OBYCZAJE W POLSCE
Ćwiczenia rozwijające
i kształtujące procesy poznawcze

To książka o osobach, zwierzętach,
rzeczach, miejscach i zachowaniach
wyjątkowych, niecodziennych, występujących rzadko. Patrząc na zdjęcia
i odpowiadając na pytania, dziecko
dostrzega niesamowitość tego, co zostało przedstawione na zdjęciach.

Książka uczy dostrzegać i wskazywać
nierealność różnych sytuacji i przedmiotów. Patrząc na zdjęcia i odpowiadając na pytania, dziecko musi
powiedzieć, co na zdjęciu nie pasuje,
co jest dziwne.

W książce omówione zostały znaki
i tablice, które dzieci mogą zobaczyć
w miejscach publicznych. Są wśród
nich znaki drogowe, oznaczenia toalet oraz drogi ewakuacyjnej, tabliczki
wskazujące na pierwszeństwo, tablice
ostrzegające, informacyjne oraz znaki
zakazujące pewnych zachowań.

W książce omówione zostały różne
przedmioty z otoczenia dziecka – takie, które dziecko prawdopodobnie
widziało, ale może nie znać ich nazwy
i zastosowania. Jeśli je zna, utrwali
swoją wiedzę.

W książce omówione zostały polskie
święta i obyczaje. Są wśród nich święta rodzinne, kościelne, państwowe
i społeczne, dni związane z problemami naszej planety, zabawy okolicznościowe, zwyczaje międzynarodowe
i ludowe oraz inne ważne wydarzenia.

B5, 120 kol. str.
ISBN 978-83-8080-028-1

B5, 120 kol. str.
ISBN 978-83-7134-971-3

B5, 120 kol. str.
ISBN 978-83-8080-077-9

B5, 120 kol. str.; ISBN 978-83-8080-085-4

B5, 120 kol. str.; ISBN 978-83-8080-067-0
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Amanda Hopkins

Amanda Hopkins

Amanda Hopkins

MOWA GESTÓW

MOWA CIAŁA

B5, 116 kol. str.;
ISBN 978-83-7134-897-6

B5, 120 kol. str.;
ISBN 978-83-7134-898-3

Publikacje opisują kilkadziesiąt najbardziej popularnych gestów i zachowań. Powstały z myślą o dzieciach, dla których to, co niewypowiedziane,
nie zawsze jest zrozumiałe. Pozwalają ćwiczyć spostrzegawczość, słownictwo oraz umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej (zdolność odczytania informacji przekazywanych przez mimikę twarzy, postawę ciała
czy gesty rąk).

ZACHOWANIA PROSPOŁECZNE
I ANTYSPOŁECZNE
Ćwiczenia rozwijające
i kształtujące procesy poznawcze
Tematem książki są zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Omówione
w niej zostały zagadnienia dotyczące
ekologii, pomocy chorym i potrzebującym, tolerancji, zdrowego trybu
życia, a także problemów typu terroryzm i wojna.
B5, 120 kol. str.; ISBN 978-83-8080-057-1

Ćwiczenia logicznego myślenia
www.harmonia.edu.pl
• Rozpoznawanie emocji • Relacje międzyludzkie
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NARYSUJ EMOCJE
Ćwiczenia w rozpoznawaniu
i nazywaniu stanów
emocjonalnych

Beata Blok, Zofia Brzeska, Małgorzata Marszałek, Katarzyna Radtke-Michalewska

UCZĘ SIĘ ROZUMIEĆ INNYCH
Patrzenie i wskazywanie

Emocje i gesty

Mówienie i myślenie

Książka stanowi pomoc do uczenia
jednych z podstawowych funkcji
społecznych, jakimi są patrzenie
na obiekty wskazywane przez inne
osoby oraz podążanie za wzrokiem
drugiej osoby.

Książka jest pomocą w nauce
rozpoznawania, nazywania oraz
wskazywania przyczyn pojawienia
się różnorodnych stanów emocjonalnych w zależności od kontekstu
sytuacyjnego.

Publikacja służy nauce rozumienia
zasad komunikacji międzyludzkiej.
W książce znajduje się zbiór kolorowych fotografii wraz z poleceniami
i pytaniami.

B5, 162 kol. str.; ISBN 978-83-7134-612-5

B5, 128 kol. str.; ISBN 978-83-7134-667-5

B5, 130 kol. str.; ISBN 978-83-7134-694-1

Na początku książki pokazano na
rysunkach i omówiono podstawowe
emocje, uczucia i stany: zadowolenie,
radość, smutek, rozpacz, strach, przerażenie, złość, wściekłość, ciekawość,
znudzenie, nieśmiałość, pewność siebie, zaskoczenie, wstyd, miłość, wstręt,
zmęczenie, cierpienie. W drugiej części
publikacji umieszczono ćwiczenia.
A4, 64 str.; ISBN 978-83-7134-935-5

11,00
Anna Busz

WŁĄCZ EMOCJE
Opowiadania socjoterapeutyczne
Książka stanowi pomoc w procesie
kształtowania inteligencji emocjonalnej.
Zawarte w niej opowiadania ułatwią
dzieciom rozpoznawanie, zrozumienie
i nazywanie emocji własnych, jak również innych osób. Wyzwolą chęć swobodnego wypowiadania swoich myśli oraz
prawidłowego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich.
B5, 84 str.; ISBN 978-83-8080-038-0

27,00
32,50

32,00

31,50

31,50

POZNAJEMY EMOCJE
Zestaw I
radość i smutek

POZNAJEMY EMOCJE
Zestaw II
życzliwość i gniew

POZNAJEMY EMOCJE
Zestaw III
duma i wstyd

POZNAJEMY EMOCJE
Zestaw IV
strach i wstręt

B5, 25 kol. kart, 16 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-673-6

B5, 25 kol. kart, 16 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-674-3

B5, 25 kol. kart, 16 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-675-0

B5, 25 kol. kart, 16 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-676-7

Rozpoznawanie emocji jest niezwykle ważne w komunikacji między ludźmi. Jest to właściwie alfabet stosunków międzyludzkich, którego uczymy się znacznie
wcześniej niż jakiegokolwiek innego zespołu znaków. Niektórym osobom (np. niepełnosprawnym) musimy jednak pomóc w nauczeniu się rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji. Temu właśnie służą publikacje z serii Poznajemy emocje.
W każdym zestawie znajdują się 24 karty z kolorowymi fotografiami wyrażającymi dane emocje, karta z emotikonkami symbolizującymi te emocje oraz opis
wykorzystania kart do nauki i zabawy.

17,00
Elżbieta Szwajkowska
Witold Szwajkowski

NASZE EMOCJE
Celem książki jest przybliżenie dzieciom zagadnienia emocji i stanów
emocjonalnych w interaktywnej formie. Polega ona na czytaniu rymowanek i jednoczesnym interpretowaniu
ilustracji.
A4 (albumowy), 64 kol. str.
ISBN 978-83-7134-565-4
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26,00
EMOCJE
Rozpoznawanie stanów
emocjonalnych
na podstawie wyrazów twarzy
Karty pomogą w nauce rozpoznawania różnych emocji i uczuć. Każda
z kart przedstawia określony wyraz
twarzy. Na odwrocie jest odpowiedni
emotikonek jako uproszczony wzorzec
i podpowiedź. Ważne jest, by dziecku
odgadującemu stany emocjonalne
przedstawione na kartach towarzyszyły
pytania zadawane przez osobę dorosłą.
96 kol. dwustronnych kart (60 × 91 mm),
plastikowe pudełko; EAN 5907377430292

15,00

JAKA TO EMOCJA?
WHAT KIND OF EMOTION IS IT?
Pudełko zawiera 50 dwustronnych
kart. Na awersie każdej karty znajduje
się zdjęcie przedstawiające osobę lub
osoby, które wyrażają jakąś emocję
(np. radość, złość, miłość, smutek). Na
rewersie umieszczono trzy zabawne
buźki, z których tylko jedna pasuje
do emocji pokazanej na pierwszej
stronie karty. Zadaniem dziecka jest
nazwanie emocji i wskazanie jej
wśród buziek.
50 kol. dwustronnych kart (120 × 90 mm),
plastikowe pudełko
EAN 5907377431015

15,50

21,00

Renata Gromuł

JEDEN Z WIELU

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

CO SIĘ DZIEJE MIĘDZY NAMI?
Rozpoznawanie i nazywanie
relacji międzyludzkich oraz
towarzyszących im emocji

Publikacja pomaga rozwijać u dzieci
spostrzegawczość oraz uczy różnicować emocje, stany i czynności wykonywane przez ludzi. Na każdej stronie
znajdują się cztery zdjęcia. Trzy z nich
przedstawiają taką samą emocję lub
czynność; jedno jest inne – obrazuje
emocję czy czynność przeciwstawną
lub podobną. Zadanie dziecka polega na wskazaniu zdjęcia, które nie
pasuje.

BAJECZNE MIKSTURY, czyli bajki
psychoterapeutyczne,
psychoedukacyjne
i relaksacyjne

W książce znajdują się fotografie
ukazujące różnorodne związki międzyludzkie oraz pytania i wskazówki,
które mają ułatwić dziecku rozpoznanie i nazwanie poszczególnych emocji
i relacji.
A4, 64 kol. str.; ISBN 978-83-7134-586-9

A4, 64 kol. str.; ISBN 978-83-7134-892-1

Rozpoznawanie emocji • Relacje międzyludzkie

Zgromadzone w zbiorze bajki mają
różnorodne funkcje terapeutyczne.
Pokazują np., jak sobie radzić z lękami,
jak znosić porażki, oraz minimalizują
problem, wskazując drogi wyjścia.
A5, 204 kol. str.
ISBN 978-83-7134-770-2

Wspomaganie rozwoju dziecka
Ć!

Ć!

Ć!
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20,50

22,00

N

18,00

Joanna Brodowska

Małgorzata Parcheta-Kołoszuk

Joanna Laskowska

Anna Kańciurzewska

Martin Stiefenhofer

PRZYGODY FRYDERYKI,
czyli bajki terapeutyczne

EMOCJONALKI
Bajki psychoterapeutyczne

A KIEDY...
Opowiadania biblioterapeutyczne

TOMCIO ROZWIĄZUJE
PROBLEMY – SEN

Książka zawiera 9 bajek terapeutycznych. Ich głównym zadaniem jest
przezwyciężanie i redukowanie lęku
u dzieci, a także opowiadanie o znaczeniu emocji w życiu.

To zbiór bajek psychoterapeutycznych, których bohaterem jest kangur
Mat. Chodzi on do szkoły, ma rodzinę, przyjaciół i przeżywa problemy
takie jak większość dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Proponowana publikacja zachęca do
lektury ciekawych i pełnych przygód
historyjek.

Ilustracje: Hanna Szenknecht
To zbiór opowiadań biblioterapeutycznych, które mają „leczyć” słowem,
dodając dzieciom sił do walki z przeciwnościami losu. Udzielają mądrych
rad na temat ludzkiej natury, przemawiają do dziecka „językiem serca”,
sprawiając, że nie tylko słyszy ono
słowa, ale również czuje ich znaczenie.

Książeczka zawiera bajki terapeutyczne opowiadające o trudnościach
z zasypianiem, strachem przed ciemnością, koszmarami sennymi, a także
część poradnikową. Proponowane
rozwiązania oraz opowiadania stanowią kompleksową pomoc w przezwyciężaniu dziecięcych problemów
i zmartwień.

PIĘKNE DAWNE ZABAWY
DZIECIĘCE
Propozycje dla dzieci w każdym
wieku
Ilustracje: Gisela Dürr

A5, 68 str.
ISBN 978-83-7134-685-9

B5, 182 kol. str.; ISBN 978-83-7134-944-7

B5, 140 kol. str.; ISBN 978-83-8080-060-1

Ć!

OŚ
OW

N

Aleksandra Świstak,
Mateusz Świstak

ZABAWY Z RYŻEM
Edukacyjne zabawy rozwijające
kreatywność i integrację
sensoryczną
W książce Zabawy z ryżem pokazano,
jak wykorzystać ryż do tworzenia zabaw edukacyjnych, których głównym
celem jest rozwój zmysłów dziecka.
210 mm × 210 mm, 64 kol. str.
ISBN 978-83-7134-782-5

N

25,00
Piotr Winczewski

NA KAŻDE PRZYSŁOWIE JEST
ZABAWA
W książce zaproponowano nowy sposób opowiedzenia kilkulatkom o przysłowiach. Każdemu z nich nadano bowiem postać fabularyzowanej zabawy
ruchowej. Materiał adresowany jest do
wychowawców pracujących w przedszkolach i pierwszych trzech klasach
szkół podstawowych, ale także do
nauczycieli wychowania fizycznego.
B5, 236 str.; ISBN 978-83-7134-810-5

15,00

ISBN 978-83-8080-102-8

Ć!

OŚ
OW

15,00

B5, 96 kol. str.; ISBN 978-83-8080-056-4

Ten bogato ilustrowany zbiór zabaw
dla dzieci zawiera ponad 160 propozycji: zgadywanek, rymowanek, wyliczanek, zabaw paluszkowych, tańców,
gier zespołowych, zabaw piłką i kulkami oraz wielu innych aktywności.

22,00
Aneta Winczewska,
Piotr Winczewski

CAŁKIEM NOWE ZABAWY
PALUSZKOWE
Usprawnianie dłoni dzieci
Książka zawiera 120 fabularyzowanych zabaw, dzięki którym można
wielorako zaktywizować mięśnie rąk
kilkulatków. Zabawy można wykorzystać, prowadząc zajęcia dla sześciolatków i dzieci młodszych.
B5, 192 str.
ISBN 978-83-8080-074-8

12,60

13,00

17,00

Monika Szostak, Agnieszka Dadacz

Elżbieta Maria Minczakiewicz

WOREK Z ZABAWAMI
Propozycje do pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym

ZABAWKI I PROPOZYCJE ZABAW
dla dzieci o prawidłowym
i zaburzonym rozwoju

Opisane w książce zabawy są podzielone według pór roku, możliwe do wykorzystania z każdą grupą wiekową dzieci
o różnym potencjale i potrzebach.
Zabawy uwzględniają rozmaite aktywności: ruchową, rytmiczno-muzyczną,
językową, dramową, plastyczną i inne.

W książce zostały przedstawione zabawki przeznaczone przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych.
Przedmioty te pomagają w nauce
i ćwiczeniu zaburzonych funkcji, a także w kontakcie z otoczeniem.
B5, 212 str.
ISBN 978-83-7134-525-8

A5, 100 str.; ISBN 978-83-7134-624-8

19,00

10,50

26,00

Mariola Malkiewicz

Mariola Malkiewicz

Mariola Malkiewicz

Marta Ratajczak

Lauren Bradway, Barbara Albers Hill

CHODŹMY SIĘ BAWIĆ
150 zabaw dla dzieci

ZAPRASZAMY DO ZABAWY

WITAJCIE W KRAINIE ZABAWY
Scenariusze pomysłowych
spotkań z dziećmi i rodzicami

ROZBAWIONE DZIECIAKI
Scenariusze zajęć dla dzieci
5–6-letnich

Prezentowana książka jest gotowym
materiałem działań animacyjnych. Zabawy zostały zgromadzone w trzech
działach: bale tematyczne dla dzieci,
warsztaty kreatywności oraz uroczystości i spotkania okazjonalne.

Publikacja składa się z 25 scenariuszy.
Proponowane zabawy i ćwiczenia
uczą, bawią, wszechstronnie rozwijają, inspirują i pobudzają. Scenariusze
powstały w myśl koncepcji bawiąc –
uczyć, ucząc – bawić.

JAK WSZECHSTRONNIE
ROZWINĄĆ ZDOLNOŚCI DZIECKA
Wybierz najlepsze zajęcia,
zabawki, gry, pomoce
edukacyjne i sposoby uczenia
się dla Twojego dziecka

A5, 180 str.
ISBN 978-83-7134-528-9

A5, 68 str.
ISBN 978-83-7134-704-7

W prezentowanej pozycji znajduje
się aż 150 różnych zabaw. Są wśród
nich zabawy integracyjne rozwijające
komunikację, zabawy ruchowe, muzyczne i plastyczne.
A5, 184 str.
ISBN 978-83-7134-346-9

Publikacja skierowana jest do wszystkich, którzy pragną twórczo pracować
z dziećmi. W książce znajdziemy gotowe pomysły na zabawy: muzyczno-rytmiczno-słuchowe, rozwijające komunikację, wprowadzające w świat
emocji oraz przygotowujące do czytania i pisania.
A5, 104 str.
ISBN 978-83-7134-888-4

Bajki terapeutyczne • Kreatywność i zabawa

Książka oferuje setki praktycznych
sposobów na wpływanie, rozwijanie,
a co najważniejsze – maksymalizację
zdolności poznawczych dziecka.
B5, 256 str.; ISBN 978-83-7744-012-4
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Wspomaganie rozwoju dziecka
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12,00
33,00
Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś,
Beata Brzezińska

DOMEK TERAPEUTYCZNY,
czyli 100 sposobów na terapię
z mamą i tatą
Książka ma za zadanie zachęcić rodziców
do podejmowania działań terapeutycznych (z zakresu logopedii, bajkoterapii,
terapii SI i innych) we własnym domu
i w trakcie codziennych aktywności. Ideą
poradnika jest wykorzystywanie przedmiotów znajdujących się pod ręką.

9,90

8,50

Katarzyna Michalec

Katarzyna Michalec

MALUCHY PRZYGOTOWUJĄ
ZABAWNE POSIŁKI

ZRÓB SOBIE DINOZAURA

Książka jest zbiorem pomysłów na
proste przekąski dla dzieci. Przedstawione dania swoim kształtem przypominają znane przedmioty i postacie,
co zachęca do spożywania potraw.

W książce znajduje się zbiór pomysłów
na prace plastyczne, których bohaterami są dinozaury. Do ich wykonania
zostały wykorzystane nietypowe materiały, np. płyty CD, gąbki do kąpieli
czy nakrętki.

A5, 64 kol. str.
ISBN 978-83-7134-536-4

A5, 44 kol. str.
ISBN 978-83-7134-577-7

Katarzyna Michalec

ZESZYT PEŁEN LABIRYNTÓW
Znajduje się tu 45 kolorowych labiryntów, dzięki którym dziecko nie tylko
doskonali koncentrację, spostrzegawczość, pamięć i sprawność manualną,
ale także w przyjemny sposób spędza
czas.
A4 (albumowy), 48 kol. str.
ISBN 978-83-7134-611-8

12,00
Monika Szostak, Karol Wajner,
Monika Kiełtyka

RĘKĄ DZIECKA
Twój kreatywny pamiętnik
(wiek 5+)
Celem książki jest przede wszystkim
rozwijanie wyobraźni dziecka i pobudzanie jego kreatywności. Zachętą
do wykonywania różnych zadań są
zamieszczone w publikacji wiersze
i opowiadania.
225 mm × 225 mm, 64 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-583-8

B5, 256 kol. str.; ISBN 978-83-8080-059-5

Ć!

Ć!
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14,50

21,00

24,50

24,00

17,00

Igor Buszkowski

Igor Buszkowski

Igor Buszkowski

Igor Buszkowski

Magdalena Tomkowska

PLASTYCZNY ŚWIAT
dla małych i dużych
przedszkolaków

PALUSZKOWE STEMPELKI
Zabawa dla każdego,
młodszego i starszego

KREATYWNE ZABAWY
Z PAPIEREM

WYCINANKI NA CAŁY ROK
SZKOLNY

Książka składa się z 60 zabaw plastycznych o niskim, średnim i wysokim
stopniu trudności, przeznaczonych dla
dzieci w wieku przedszkolnym. Do
każdej propozycji zostały dołączone
dodatkowe zadania, przeważnie
w formie pytań.

Książka zawiera propozycję 90 prac
plastycznych wykonanych na papierze
za pomocą pokrytych farbami opuszek
palców, pędzelka oraz cienkopisu.
Ta jakże prosta i tania forma zabawy
urozmaici dzieciom czas, rozwijając
ich wyobraźnię, wrażliwość, cierpliwość oraz sprawność manualną.

W książce znajduje się 50 zabaw plastycznych, do których wykonania potrzebny jest papier. Ta nieskomplikowana i niedroga forma spędzania wolnego
czasu z pewnością przyniesie najmłodszym radość. Publikacja może zainspirować również nauczycieli przedszkolnych
i wczesnoszkolnych, pedagogów, trenerów, rodziców, dziadków, opiekunów.

50 ZABAW PLASTYCZNYCH
z wykorzystaniem płatków
kosmetycznych, patyczków
higienicznych i papieru

B5, 96 kol. str.; ISBN 978-83-7134-824-2

B5, 164 kol. str.; ISBN 978-83-8080-037-3

B5, 156 kol. str.; ISBN 978-83-8080-051-9

13,50

32,00

78,00

B5, 132 kol. str.; ISBN 978-83-7134-815-0

14,00
Arkadiusz Maćkowiak

Magdalena Hinz

WIERSZYKI DO RYSOWANIA

NARYSUJ I OPOWIEDZ
O SWOIM RYSUNKU
Ćwiczenia rozwijające
umiejętności plastyczno-percepcyjne dzieci w wieku
przedszkolnym

To atrakcyjna propozycja dla najmłod
szych dzieci, które dopiero zaczynają
naukę rysowania lub już doskonalą tę
sztukę. W książce znajdują się krótkie
wierszyki zawierające podpowiedzi,
jak łatwo narysować znane dziecku
przedmioty, oraz przedstawione schematycznie kolejne etapy powstawania
rysunku.

12

N

A4, 64 str.; ISBN 978-83-7134-548-7

Obrazki przedstawione w tej książce
mają pomóc przedszkolakom w rozwijaniu ich umiejętności plastycznych.
Rysunki związane są z najbliższym
otoczeniem dziecka.
A4, 80 str.; ISBN 978-83-7134-893-8

W książce znajduje się 50 zabaw plastycznych, które zainspirują nie tylko
najmłodszych, ale również nauczycieli
przedszkolnych, wczesnoszkolnych,
rodziców, dziadków, opiekunów.
Mogą posłużyć im jako dydaktyczna
pomoc w pracy z najmłodszymi.

Teczkę Wycinanki polecamy przedszkolakom i uczniom klas I–III. Znajdą
w niej oni wiele ciekawych i prostych
do wykonania zabawek, dekoracji
i kart. W zeszycie zawarto sugestie
i opisy sposobów wykonania prac
z użyciem dodatkowych materiałów.
A4, 40 kart, 16 str. (zeszyt), teczka
ISBN 978-83-7134-331-5

34,00

Thomas Stegemann,
Marion Hitzeler, Monica Blotevogel

Redakcja naukowa: Cathy A. Malchiodi

Alina Arciszewska-Binnebesel

ARTETERAPIE DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

ARTETERAPIA. Podręcznik
Publikacja ma pomóc w lepszym
zrozumieniu arteterapii w praktyczny
sposób, a także pokazać możliwości
zastosowania technik arteterapeutycznych u różnych grup pacjentów.
W książce przedstawiono metodologię i praktykę na podstawie licznych
przypadków klinicznych, różnorodności koncepcji i źródeł informacji.

ARTETERAPIA
Szczęśliwy świat tworzenia

W publikacji kompleksowo wyjaśniono specyfikę rozmaitych metod
arteterapeutycznych (muzykoterapia,
terapia tańcem, terapia przez sztuki
plastyczne).
B5, 264 str.
ISBN 978-83-7744-078-0

B5, 576 str., opr. twarda;
ISBN 978-83-7744-073-5

Kreatywność i zabawa • Plastyka • Arteterapia

Publikacja zawiera zeszyt, w którym
opisano techniki plastyczne oraz
przedstawiono autorskie scenariusze
zajęć z arteterapii, oraz 62 niepowtarzalne szablony do samodzielnego
tworzenia obrazów, witraży i pocztówek.
A4, 38 kart z szablonami, 28 kol. str. (zeszyt),
teczka; ISBN 978-83-7134-705-4

Wspomaganie rozwoju dziecka

9,50
11,50
Ewa Baranowska-Jojko,
Aleksandra Wiechuła

ROZWOJOWE WZGÓRZE
Program rozwoju osobistego dla
dzieci z elementami arteterapii
Program kierowany jest dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców,
psychologów i tych wszystkich specjalistów, dla których ważny jest świat
dziecka oraz dbanie o jego prawidłowy rozwój psychospołeczny z wykorzystaniem plastyki i arteterapii.

12,00

9,50

Ewa Baranowska-Jojko

Dorota Rybarczyk, Piotr Deputowski

ROZWOJOWA KRESKA
Ćwiczenia plastyczne
z elementami arteterapii

AKADEMIA BEZPIECZNEGO
ZACHOWANIA
Dla uczniów klas IV–VI szkoły
podstawowej

Książka zawiera opisy ćwiczeń plastycznych z elementami arteterapii
przeznaczonych dla dzieci od 4. do 12.
roku życia. Ta prosta i bezpieczna forma pracy z kartką, kredką oraz innymi
materiałami plastycznymi uczy dzieci
wyrażania siebie.
B5, 96 str.; ISBN 978-83-7134-630-9

Poszczególne działy dotyczą takich zagadnień, jak: zasady ruchu drogowego, pierwsza pomoc, niebezpieczeństwo w szkole, w internecie, podczas
wakacji, przemoc.
B5, 96 kol. str.
ISBN 978-83-7134-477-0

Elżbieta Szawajkowska
Witold Szwajkowski

16,00

BĄDŹ OSTROŻNY NA DRODZE
Wierszyki dla przyszłych
kierowców
Ilustracje: Wojciech Górski
Zbiór wierszyków w przyjemny i zrozumiały sposób opisuje zasady panujące na drodze. Rymowanki nie tylko
uczą prawidłowego zachowania, ale
także potępiają nieprzepisowe i niekulturalne postępowanie.
A4 (albumowy), 36 kol. str.
ISBN 978-83-7134-634-7

WIEM, JAK SIĘ ZACHOWAĆ
Pomoce do nauki zasad
odpowiedniego zachowania
w niebezpiecznych i trudnych
sytuacjach
Na kolejnych stronach publikacji znajdują się zdjęcia, na których przedstawione są niewłaściwe zachowania.
Dzięki pytaniom, umieszczonym pod
fotografiami, dzieciom łatwiej będzie
nazwać ukazaną sytuację i określić, jak
należałoby się poprawnie zachować.

17,00

10,50

Autorzy rymowanek:
Elżbieta Szwajkowska
Witold Szwajkowski

JAKA TO LITERA?
W książeczce znajduje się zbiór zagadek, których celem jest wprowadzenie
dziecka w świat liter. Rymowane zagadki zawierają proste opisy kształtów
liter. Zadaniem dziecka jest wskazanie
właściwej odpowiedzi.
A4, 40 str.
ISBN 978-83-7134-597-5

W książce znajduje się 80 krótkich
wierszyków, których tematyka związana jest z zasadami dobrego i bezpiecznego zachowania. Bohaterem
cyklu jest Miś Marcyś – sympatyczny
niedźwiadek, który własnym postępowaniem pokazuje rówieśnikom, jak
powinni się zachowywać.

19,95

16,80

Anna Mikita

Jerzy Sabat

Jerzy Sabat

Arkadiusz Maćkowiak

RÓŻNE SPOSOBY NA WREDNE
CHOROBY

ZAGADKI O ROŚLINACH
I GRZYBACH

ZAGADKI O ZWIERZĘTACH

ZAGADKI O PRZYRODZIE

Ilustracje: Agata Półtorak
Jest to zbiór humorystycznych wierszyków, których celem jest uświadomienie najmłodszym znaczenia
zdrowia i higieny.

Książka jest zbiorem krótkich zagadek
o kwiatach, trawach, zbożach, ziołach,
warzywach, przyprawach, drzewach,
krzewach i grzybach. Przy każdej
zagadce znajduje się duże, kolorowe
zdjęcie.

Książka jest zbiorem krótkich rymowanych zagadek o zwierzętach domowych, leśnych, egzotycznych, wodnych,
ptakach i owadach. Przy każdej zagadce
znajduje się duże, kolorowe zdjęcie,
dzięki któremu dziecko może sprawdzić,
czy poprawnie odpowiedziało, a także
dowiedzieć się, jak wygląda dane zwierzę w naturalnym środowisku.

W książce znajduje się 101 ilustrowanych zagadek o przyrodzie i środowisku, w którym żyjemy, m.in. o porach
roku, zjawiskach przyrodniczych,
drzewach i kwiatach. Przy każdej
zagadce znajduje się duże, kolorowe
zdjęcie.

B5, 40 kol. str.
ISBN 978-83-7134-847-1

B5, 104 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-563-0

B5, 104 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-530-2

A5, 104 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-508-1

A4, 60 kol. str.; ISBN 978-83-7134-688-0

8,50

MIŚ MARCYŚ UCZY DZIECI
DOBREGO ZACHOWANIA

B5, 84 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-532-6

B5, 84 str.; ISBN 978-83-7134-832-7

14,00

Arkadiusz Maćkowiak

12,30

19,95

KTÓRY WYRAZ JEST POPRAWNY?
Zabawa językowa
Jest to zestaw 70 kart zawierających
materiał do ćwiczenia budzących
powszechne wątpliwości form językowych. Zagadka to trzy podobnie
brzmiące wyrazy, z których tylko
jeden jest poprawny. Na odpowiedź
składają się: poprawna forma, krótka
definicja wskazanego wyrazu oraz ilustrujący jego użycie przykład.
70 dwustronnych kart (60 mm × 91 mm)
plastikowe pudełko

Anna Mikita

ZAGADKI DLA MALUCHÓW
Ilustracje: Agata Półtorak
Jest to zbiór ponad 300 zagadek uporządkowanych w takich rozdziałach,
jak: Oto ja, Moja rodzina, Wakacje, Na
ulicy, W sadzie i w ogrodzie.
B5, 128 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-196-0

14,00

17,00

ZEGAR I KALENDARZ
Quiz
Jest to gra dla najmłodszych, dzięki
której można sprawdzić znajomość
zagadnień związanych z porami roku,
miesiącami, dniami tygodnia i godzinami. Na kartonikach znajdują się pytania wraz z czterema odpowiedziami.
Prawidłowa odpowiedź jest zapisana
na odwrocie kartonika, dzięki czemu
dziecko samodzielnie może bawić się
kartami.
70 kart (60 mm × 91 mm)
plastikowe pudełko

Arkadiusz Maćkowiak

WIELKA KSIĘGA ZAGADEK
Jest to zbiór około 700 rymowanych
zagadek podzielonych tematycznie
na kilkanaście kategorii, np. zwierzęta, przedmioty i urządzenia, zabawki
i gry, jedzenie i napoje, miejsca.
A5, 168 str.
ISBN 978-83-7134-534-0
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Wspomaganie rozwoju dziecka

12,00
Elżbieta Szwajkowska
Witold Szwajkowski

CZEGO TU BRAKUJE?
Ilustracje: Piotr Zawadzki
Są tu ilustrowane zagadki – kolorowe
obrazki przedmiotów, w których brakuje jakiegoś elementu. Podpowiedzią dla dziecka są krótkie rymowanki.
A5, 64 kol. str.
ISBN 978-83-7134-616-3

35,00

37,00

CO SŁYCHAĆ WOKÓŁ NAS?
Rozpoznawanie dźwięków
wydawanych przez ludzi

DŹWIĘKI NASZEGO OTOCZENIA
Zagadki obrazkowo-dźwiękowe

Publikacja jest przeznaczona dla
najmłodszych dzieci, które są na etapie rozpoznawania dźwięków wydawanych przez ludzi lub powiązanych
z ich aktywnością.

W publikacji znajduje się po 20 zagadek, jedna to 3 dźwięki. Dziecko po
wysłuchaniu ścieżki dźwiękowej układa obrazki w odpowiedniej kolejności
i wkłada je do kieszonek.

A4, 20 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5), 1 płyta CD,
plastikowa kieszonka, teczka
ISBN 978-83-7134-783-2

A4, 20 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5), 1 płyta CD,
plastikowe kieszonki, teczka
ISBN 978-83-7134-569-2

14,00
Arkadiusz Maćkowiak

CO SŁYCHAĆ?
Wierszyki opisujące dźwięki
wydawane przez ludzi,
zwierzęta i przedmioty
Publikacja przedstawia dźwięki naszego otoczenia. W jej skład wchodzi
książeczka z wierszykami i ich ilustracjami oraz płyta CD z naturalnymi
dźwiękami.
A5, 72 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-632-3

36,75
ODGŁOSY PRZYRODY
Zagadki obrazkowo-dźwiękowe
W tej publikacji znajduje się 20 zagadek dotyczących m.in. zjawisk pogodowych i zwierząt. Każda składa się ze
ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami. Jedna zagadka to 3 dźwięki.
A4, 20 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5), 1 płyta CD,
plastikowe kieszonki, teczka
ISBN 978-83-7134-407-7

15,00
29,00
9,45

9,45

9,60

ROZPOZNAJEMY POJAZDY
PO ODGŁOSACH

ROZPOZNAJEMY ZWIERZĘTA
DOMOWE PO GŁOSIE

ROZPOZNAJEMY PTAKI
PO GŁOSIE

B5, 32 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-623-1

B5, 32 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-608-8

B5, 32 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-607-1

Publikacje z tej serii mają pomóc dzieciom poznać i zapamiętać odgłosy zwierząt domowych, ptaków lub pojazdów.
W skład każdej części wchodzi książeczka z ilustracjami oraz płyta CD z odgłosami. Najpierw dziecko zapoznaje się
z ilustracjami przedstawiającymi zwierzęta, ptaki lub pojazdy i dźwiękami przez nie wydawanymi. Potem rozwiązuje
zagadki: po wysłuchaniu dźwięku odpowiada, które z ukazanych zwierząt lub pojazdów do niego pasuje.

25,56

Opracowanie:
Marta Bogdanowicz

PRZYTULANKI, czyli wierszyki
na dziecięce masażyki
W publikacji zaprezentowano
zabawy oparte na dotyku, które
służą pogłębieniu kontaktu między
dzieckiem a dorosłym, odprężeniu
i wspólnemu przeżywaniu radości.
Dzieci, które są masowane, mniej
chorują, a także są bardziej przyjacielskie, odważne i odporne na stres.
A4 (albumowy), 64 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-149-6

PRZYTULANKI,
czyli wierszyki na dziecięce
masażyki
Czyta: Piotr Fronczewski
Płyta zawiera 56 wierszy czytanych przez wybitnego polskiego
aktora Piotra Fronczewskiego.
Są to utwory znajdujące się
w książce opracowanej przez
Martę Bogdanowicz.
1 płyta CD

komplet

44,00

33,60

Bolesław Kołodziejski

Bolesław Kołodziejski

USYPIANKI,
czyli piosenki na dziecięce
masażyki do usypiania

UTULANKI,
czyli piosenki na dziecięce
masażyki

Piosenki zamieszczone w tej książce to bardzo spokojne i relaksujące
kołysanki-usypianki. Każda posiada
opis masażyku, który należy wykonać
na plecach dziecka podczas słuchania
lub śpiewania piosenki.

Publikacja zawiera 20 piosenek, do
których opracowano masażyki. Dziecko poprzez takie zabawy relaksuje się
i odpręża. Pełen miłości dotyk rodzica
wspomaga rozwój psychiczny i fizyczny malucha.

A4 (albumowy), 80 kol. str., opr. twarda,
1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-478-7

A4 (albumowy), 80 kol. str., opr. twarda,
1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-497-8

15,06

53,00

Danuta Szlagowska

Opracowanie: Marta Bogdanowicz

KOŁYSANKI ZE SREBRNEGO
KOSZYCZKA NOCY

W CO SIĘ BAWIĆ Z DZIEĆMI?
Piosenki i zabawy
wspomagające rozwój dziecka

Na płycie znajduje się 12 kołysanek.
W książeczce na tle kolorowych ilustracji znajdują się teksty, a po nich
zapisy nutowe.
B5, 88 kol. str., opr. twarda, 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-336-0

Są to piosenki rozpoczynające i kończące zajęcia, piosenki z imionami,
zabawy integracyjne.
A4, 128 kol. str., opr. twarda, 3 płyty CD
ISBN 978-83-7134-166-3
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36,00
ŚPIEW I ZABAWA Z MARIĄ
KONOPNICKĄ
Muzyka: Stefan Gąsieniec
Śpiew: Magda Wasylik
W publikacji do piosenek opartych
na tekstach Marii Konopnickiej opracowano zabawy grupowe, które
uprzyjemnią dzieciom zapoznanie ze
słynnymi wierszami.
A5, 144 str., 2 płyty CD
ISBN 978-83-7134-747-4

Wspomaganie rozwoju dziecka
Ć!

OŚ
OW

N

14,70
Eliza Ludkiewicz
Bartosz J. Ludkiewicz

ROZWIJAM SIĘ ŚPIEWAJĄCO
Piosenki z zabawami dla dzieci
To zbiór łatwych do zapamiętania piosenek o tematyce bliskiej dziecięcym
zainteresowaniom. Do każdego utworu opracowano zabawy, które można
przeprowadzić zarówno w przedszkolu, szkole, jak i domu.
B5, 72 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-802-0

18,00

11,50

11,00

11,50

Tomasz Klaman

Tomasz Klaman

Tomasz Klaman

Tomasz Klaman

GRA W KOLORY
Zabawy z muzyką dla dzieci

PIOSENKI-BĄBELKI
Zabawy z muzyką dla dzieci

PIOSENKI-PEREŁKI
Zabawy z muzyką dla dzieci

PIOSENKI-CUKIERKI
Zabawy z muzyką dla dzieci

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe zintegrują grupę, udoskonalą koordynację ciała, wzbogacą wyobraźnię,
a przede wszystkim każdego malucha wprowadzą w dobry nastrój.

To zbiór łatwych utworów do śpiewania, a także rozwijające i kształcące zabawy na każdą porę dnia i roku.

Jest to zbiór 10 piosenek i zabaw
przeznaczonych zarówno dla przedszkolaków, jak i dzieci w młodszym
wieku szkolnym.

Wśród przedstawionych propozycji
znajdziemy piosenkę na powitanie
i pożegnanie, na rozgrzewkę, kołysankę oraz piosenki o słońcu, tęczy,
porach roku i cukierkach.

B5, 24 kol. str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-957-7

B5, 24 kol. str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-672-9

B5, 48 kol. str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-734-4

B5, 24 kol. str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-788-7

komplet

21,00
29,28

60,36

39,36

25,92

29,07

29,28

Michał Chwaliński

Maria Tomaszewska

Maria Tomaszewska

Maria Tomaszewska

Natalia Kłysz-Sokalska

NA DZIECIĘCĄ NUTĘ

PLĄSY Z DŁUGĄ BRODĄ
Piosenki dla dzieci śpiewane
od pokoleń

KTO TY JESTEŚ?
Zbiór patriotycznych i ludowych
piosenek i wierszy dla dzieci

SERCE W PLECAKU
Pieśni i piosenki każdego
Polaka

ZACZAROWANY ŚWIAT MUZYKI
Piosenki, zabawy i ćwiczenia
muzyczne dla dzieci

Ilustracje: Agata Półtorak
Prezentowana książka to zbiór 82
pląsów i piosenek znanych od bardzo
dawna. Znajdują się w niej teksty
i propozycje zabaw.

W książce zostały zebrane popularne
piosenki legionowe, ludowe i inne powstałe w XIX i na początku XX w. Zrozumienie tekstu ułatwią ciekawostki
oraz słowniczek trudnych wyrazów.

W książce zostały zebrane popularne
pieśni związane z historią Polski oraz
piosenki dawne i ludowe. Dzięki propozycjom ćwiczeń poznawanie tych
utworów może być też dobrą zabawą.

To muzyczny elementarz przeznaczony do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Do każdej piosenki dodano propozycje zabaw, ćwiczeń i opisy tańców.

B5, 80 kol. str., opr. twarda, 2 płyty CD
ISBN 978-83-7134-244-8

B5, 92 kol. str., opr. twarda, 2 płyty CD
ISBN 978-83-7134-300-1

A5, 116 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-8080-017-5

Śpiew: Gabriela Balcerek
Śpiewnik jest przeznaczony dla dzieci
w każdym wieku, a także nauczycieli
muzyki, edukacji wczesnoszkolnej,
przedszkolnej, wychowawców i rodziców oraz wszystkich tych, którzy
przypisują dużą wartość obcowaniu
dziecka z muzyką.
B5, 68 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-8080-010-6

komplet
18 płyt CD
+ książka

171,00
Opracowanie: Józef Częścik

TAK SIĘ BAWIĄ I ŚPIEWAJĄ
DZIECI

B5, 92 kol. str., opr. twarda, 4 płyty CD
ISBN 978-83-7134-221-9

14,70
28,00

Olga Joniec

ŚPIEWNIK DLA DZIECI
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ

Ilustracje: Maria Pelc
Jest to obszerny zbiór piosenek i pląsów, przy których świetnie bawią się
dzieci, te młodsze i trochę starsze,
a nawet dorośli. Większość utworów
to melodie popularne, znane i chętnie
śpiewane od pokoleń.

Publikacja to zbiór 21 piosenek, którego układ jest zgodny z kalendarzem
roku szkolnego, uwzględnia zmiany
zachodzące w przyrodzie i ważne
wydarzenia w życiu ucznia. Teksty piosenek są dostosowane do możliwości
i potrzeb dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną oraz są związane z ich
najbliższym otoczeniem.

A4, 320 kol. str., opr. twarda, 18 płyt CD;
ISBN 978-83-7134-835-8

A4 (albumowy), 48 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-848-8

Teksty piosenek i opisy zabaw:
Elżbieta Szwajkowska,
Witold Szwajkowski

PIOSENKOWE ZABAWY DLA DZIECI
Muzyka: Stefan Gąsieniec
Śpiew: Magda Wasylik
W książce znajduje się zbiór piosenek wraz
z opisami zabaw. Zaproponowane ćwiczenia nie są typowymi zabawami o charakterze ruchowym czy plastycznym.
B5, 76 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-626-2

9,45

25,00

Przemysław Kieżel, Maciej Kierył

Jolanta Kucharczyk

KURKI, PIESKI I KACZUSZKI
Rytmizujące zabawy dla
małych dzieci

PIOSENKI DLA DZIECI NA RÓŻNE
OKAZJE

Na płycie znajdują się utwory zawierające naturalne odgłosy przyrody, które
wplecione w muzykę w osobliwy sposób tworzą niepowtarzalną koncepcję
artystyczną.

W publikacji znajdują się 34 utwory. Tematyką obejmują one cały rok
szkolny – od początku do wakacji –
z uwzględnieniem ważniejszych imprez obchodzonych w placówkach
wychowawczych.

A5, 12 kol. str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-507-4

B5, 72 str., 2 płyty CD
ISBN 978-83-7134-249-3

Piosenki i zabawy z muzyką
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34,20

34,00

Arkadiusz Maćkowiak

Arkadiusz Maćkowiak

Arkadiusz Maćkowiak

KIM ZOSTANĘ, GDY DOROSNĘ?
Piosenki o zawodach

BAWIĘ SIĘ, UCZĘ I ŚPIEWAM
Piosenki dla przedszkolaków
i uczniów klas najmłodszych

PIOSENKI O BOŻYM
NARODZENIU I ZIMIE

Muzyka: Stefan Gąsieniec
Publikacja zawiera 50 piosenek
o różnych zawodach i profesjach. Do
każdego utworu opracowano cztery
zabawy: ruchową, językową, plastyczną i zabawę w skojarzenia.
A5, 104 str., 2 płyty CD
ISBN 978-83-7134-899-0

Muzyka: Stefan Gąsieniec
Śpiew: Magda Wasylik
To zbiór piosenek i zabaw, które uczą
w sposób dyskretny, przyjemny dla
dziecka.
B5, 100 str., 2 płyty CD
ISBN 978-83-7134-670-5

35,25
Małgorzata Barańska,
Stefan Gąsieniec

PIOSENKI DLA CIEKAWYCH
ŚWIATA
Publikacja stanowi zbiór piosenek
przeznaczonych głównie dla najstarszych przedszkolaków oraz dla
uczniów klas I–III. Każdy utwór został
skomponowany w taki sposób, że jego
brzmienie jest typowe dla danego kraju lub regionu świata.
A5, 96 str., 2 płyty CD
ISBN 978-83-7134-924-9

B5, 72 str., 2 płyty CD
ISBN 978-83-7134-693-4

Patrycja Kołosowska, Aleksandra
Wilczewska, Mateusz Wilczewski

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

OLE MOLE
Piosenki dla najmłodszych
Książeczka powstała z myślą o bardzo
małych dzieciach oraz tych, u których
rozwój nie przebiega harmonijnie.
Uczy rozumienia i naśladowania
mowy, imitowania ruchów i gestów
z wykorzystaniem przedmiotów.

Piosenki opowiadają o rodzinie, o porach roku, o Bożym Narodzeniu oraz
o początku i końcu roku przedszkolnego i szkolnego. Do piosenek ułożone zostały zabawy rytmiczne, które
pozwolą dzieciom śpiewać, ale przede
wszystkim uwolnią ich dynamikę i naturalną skłonność do ruchu.

A5, 24 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-8080-052-6

B5, 116 str., 5 płyt CD
ISBN 978-83-7134-813-6

37,00

NASZE PIOSENKI

32,50

39,00

Małgorzata Barańska

Małgorzata Barańska

Małgorzata Barańska

KLAŚNIJ, TUPNIJ, RAZ I DWA!
Zabawy ze śpiewem

ODPOCZNIJMY TY I JA
Słuchanki dla przedszkolaków
i najmłodszych uczniów
wspomagające relaks

DŹWIĘKI MOWY, RYTM I RUCH
Piosenki z zabawami
kształcącymi słuch fonemowy,
sprawność ruchową i ruchowosłuchową

Muzyka: Stefan Gąsieniec
Śpiew: Magda Wasylik
To zbiór piosenek-powtarzanek i towarzyszących im zabaw. Śpiewanki mają
pomóc przede wszystkim w rozwijaniu uwagi i pamięci słuchowej świeżej.

Muzyka: Stefan Gąsieniec
Śpiew: Magda Wasylik
Zbiór zawiera zabawy połączone
z piosenką. Rozwijają one umiejętność
uczestniczenia we wspólnym działaniu i przestrzegania reguł, kształcą
uwagę i pamięć oraz koordynację ruchową dziecka.

A5, 176 str., 2 płyty CD
ISBN 978-83-7134-700-9

A5, 120 str., 3 płyty CD
ISBN 978-83-7134-621-7

22,41
Małgorzata Barańska

NUTKI NA RADOŚCI I SMUTKI
Słuchamy, gramy i śpiewamy!

A5, 112 str., 3 płyty CD
ISBN 978-83-7134-801-3

41,58

ŚPIEWASZ TY I ŚPIEWAM JA!
Śpiewanki-powtarzanki
kształcące uwagę i pamięć
słuchową

BAW SIĘ ZE MNĄ WŁAŚNIE TAK
Piosenki do zabaw w przedszkolu
oraz z rodzicami i dziadkami

Książka zawiera 50 piosenek, które z pewnością poszerzą repertuar przydatny podczas przedszkolnych lub szkolnych obchodów Dni: Babci, Dziadka, Mamy i Taty.

11,00

Małgorzata Barańska

Małgorzata Barańska

Muzyka: Stefan Gąsieniec
Śpiew: Magda Wasylik

Muzyka: Stefan Gąsieniec
Śpiew: Magda Wasylik
Publikacja zawiera 25 piosenek o Bożym Narodzeniu i zimie. Utwory nie tylko wprowadzają niezwykły, świąteczny
nastrój, ale także opisują zwyczaje
związane z okresem świątecznym.

38,00

37,00

16

33,00

Muzyka: Jerzy Partyka
Tematyka piosenek jest zróżnicowana.
Dzieci śpiewają o przyrodzie, porach
roku, uczuciach, miejscach rozrywki.
Teksty pobudzają wyobraźnię i skłaniają do marzeń.
A4, 112 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-234-9

Muzyka: Stefan Gąsieniec
Śpiew: Magda Wasylik
Zbiór ten zawiera 50 piosenek dla
przedszkolaków i najmłodszych uczniów.
A5, 104 str., 2 płyty CD;
ISBN 978-83-7134-751-1

36,30
Maria i Mateusz Dawidowiczowie,
Katarzyna Kozak, Stefan Gąsieniec

PRZEDSZKOLAKU,
PLAY AND LEARN!
Angielskie piosenki z polskimi
opisami zabaw

Muzyka: Stefan Gąsieniec
Publikacja zawiera piosenki o poszczególnych głoskach i scenariusze zajęć
opartych na tych utworach.
A5, 152 str., 2 płyty CD
ISBN 978-83-7134-930-0

19,50

33,00

Kristen Fitz Taylor, Cheryl McDonald

Barbara Sher

PRZEWODNIK DANCELAND
Zabawy z piosenkami
i ćwiczenia usprawniające
zdolności sensoryczne

28 ZABAW MUZYCZNYCH
Piosenki i scenariusze zajęć
wspomagające naukę języka
angielskiego oraz rozwój
koordynacji ruchowo-słuchowej

Śpiew: Magda Wasylik
Piosenki i zabawy zostały napisane
z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym.

Muzyczny gospodarz: Aubrey Lande
Książka zawiera opisy bezpiecznych zabaw rozwijających umiejętności motoryczne dla dzieci w każdym wieku i o różnych poziomach możliwości fizycznych.

A5, 92 str., 3 płyty CD
ISBN 978-83-7134-880-8

A5, 52 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-863-1

Piosenki i zabawy dla dzieci • Piosenki angielskie

Książeczka prezentuje aktywne zabawy dla dzieci w wieku 3–8 lat, wspiera rozwój integracji sensorycznej oraz
naukę języka angielskiego.
A5, 100 str., 2 płyty CD
ISBN 978-83-7134-869-3

Wspomaganie rozwoju dziecka
Seria audiobooków obejmuje legendy i baśnie muzyczne w interpretacji znanego aktora Tomasza Stockingera. Przepięknie zaaranżowane muzycznie nagrania zabiorą dzieci w podróż do nasyconego cudownością świata, pełnego czarodziejskich postaci i magicznych zdarzeń, w którym elementy prawdziwe łączą się
z fantastycznymi. Nagrane utwory, ukazując legendarne dzieje, w niezwykle atrakcyjny i barwny sposób przekażą najmłodszym wiedzę o historii Polski.
Do audiobooków: „Bazyliszek”, „Syrena”, „Złota kaczka”, „Żelazne buciki”, „Bitwa pod Kłuszynem” dołączone są książeczki z tekstami utworów. Ich niewątpliwym walorem są przepiękne ilustracje, które pozwolą młodym czytelnikom przeżyć fascynującą przygodę.

24,50

19,90

19,90

19,90

Artur Oppman

Artur Oppman

Artur Oppman

Artur Oppman

LEGENDY WARSZAWSKIE

LEGENDY WARSZAWSKIE
Bazyliszek

LEGENDY WARSZAWSKIE
Syrena

LEGENDY WARSZAWSKIE
Złota kaczka

Czyta: Tomasz Stockinger

Czyta: Tomasz Stockinger

Czyta: Tomasz Stockinger

1 płyta CD; EAN 5907377431039

1 płyta CD; EAN 5907377430957

1 płyta CD; EAN 5907377430964

A5, 120 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-861-7

18,50

16,00

19,90

19,90

19,90

Krzysztof Mierzejewski

Agata Półtorak

Agata Półtorak

BITWA POD KŁUSZYNEM

ŻELAZNE BUCIKI

CZARODZIEJSKI KWIAT PAPROCI

Czyta: Tomasz Stockinger

Czyta: Tomasz Stockinger

Czyta: Tomasz Stockinger

A5, 52 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-936-2
1 płyta CD; EAN 5907377431107

A5, 64 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-870-9
1 płyta CD; EAN 5907377430940

1 płyta CD; EAN 5907377431053

19,90

19,90

19,90

19,90

Maria Konopnicka

Józef Ignacy Kraszewski

Józef Ignacy Kraszewski

Krzysztof Mierzejewski

JAK TO ZE LNEM BYŁO

O KRÓLEWNIE CZARODZIEJCE

Z CHŁOPA KRÓL

RALFION I KSIĄŻĘ FILIP

Czyta: Tomasz Stockinger

Czyta: Tomasz Stockinger

Czyta: Tomasz Stockinger

Czyta: Tomasz Stockinger

1 płyta CD; EAN 5907377431077

1 płyta CD; EAN 5907377431084

1 płyta CD; EAN 5907377431091

1 płyta CD; EAN 5907377431114
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Wspomaganie rozwoju dziecka

komplet

komplet

39,00

39,00
5,00
Marta Bogdanowicz
Małgorzata Barańska
Ewa Jakacka

Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka

Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka

METODA DOBREGO STARTU. OD WIERSZYKA DO RYSUNKU
dla dzieci 3–4-letnich
• Ćwiczenia

METODA DOBREGO STARTU. OD WIERSZYKA DO RYSUNKU
dla dzieci 5-letnich
• Ćwiczenia

•

A4, 72 karty (teczka dla ucznia); ISBN 978-83-7134-290-5

Zestaw pomocy dydaktycznych

A4, 16 str. (zeszyt), 24 karty, 12 kol. plansz (teczka dla nauczyciela);
ISBN 978-83-7134-289-9

•

DOBRY START. Program
wychowania przedszkolnego
dla dzieci 3–5-letnich
Celami programu są wszechstronny
rozwój dziecka i osiągnięcie przez nie
dojrzałości szkolnej. Realizuje je Metoda Dobrego Startu, na której opiera się
przedstawiony program.

A4, 72 karty (teczka dla ucznia); ISBN 978-83-7134-315-5

Zestaw pomocy dydaktycznych

A4, 16 str. (zeszyt), 24 karty, 12 kol. plansz (teczka dla nauczyciela);
ISBN 978-83-7134-314-8

A5, 32 str.; ISBN 978-83-7134-275-2

10,50
Podręcznik
+ 3 CD

24,00

komplet

22,14

46,46

34,00

20,00

23,00

12,30

Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka

Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka

METODA DOBREGO STARTU. OD PIOSENKI DO LITERKI – część 1
• Piosenki z akompaniamentem fortepianu

METODA DOBREGO STARTU. OD PIOSENKI DO LITERKI –
część 2
• Ćwiczenia

•
•

A4, 92 str.; ISBN 978-83-7134-190-3

Ćwiczenia

A4, 8 str. (zeszyt), 103 karty (teczka dla ucznia); ISBN 978-83-7134-189-2

Podręcznik + 3 płyty CD

•
•

A4, 114 str.; ISBN 978-83-7134-188-5

A4, 64 karty (teczka dla ucznia); ISBN 978-83-7134-357-5

Podręcznik

A4, 80 str.; ISBN 978-83-7134-356-8

1 płyta CD

Marta Bogdanowicz
Małgorzata Barańska
Ewa Jakacka

METODA DOBREGO STARTU
3 filmy na DVD
Filmy są częścią serii dotyczącej Metody Dobrego Startu, która wszechstronnie oddziałuje na dziecko.
Film 1: Założenia i struktura zajęć
Film 2: Zajęcia w grupach wiekowych
Film 3: Specjalne potrzeby
edukacyjne
1 płyta DVD

33,00
komplet

24,15

15,00

Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska,
Ewa Jakacka

Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska,
Ewa Jakacka

METODA DOBREGO STARTU
OD WIERSZYKA DO LITERKI
• Zeszyt 1 A4, 64 str., ISBN 978-83-7134-202-8
• Zeszyt 2 A4, 56 str.; ISBN 978-83-7134-203-5

METODA DOBREGO STARTU
OD WIERSZYKA DO LITERKI, DWUZNAKU
I ZMIĘKCZENIA
A4, 88 str.; ISBN 978-83-7134-284-4

W skład programu wchodzą dwa zeszyty ćwiczeń zawierające materiał potrzebny do wprowadzenia 24 liter małych
i wielkich oraz jeden zeszyt do wprowadzenia 20 liter, dwuznaków i zmiękczeń.
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10,00

Marta Bogdanowicz
Małgorzata Barańska
Ewa Jakacka

Marta Bogdanowicz

METODA DOBREGO STARTU
OD WIERSZYKA DO CYFERKI

Skala to wartościowe narzędzie diagnostyczne: umożliwia obiektywną
ocenę postępów w rozwoju dziecka
i porównanie ich z wynikami innych
uczestników zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu.

Ten program Metody Dobrego Startu
służy do nauki cyfr, znaków matematycznych oraz figur geometrycznych.
Zawiera kolorowe rysunki, wzory graficzne oraz karty pracy.
A4, 16 str. (zeszyt), 90 kart, teczka
ISBN 978-83-7134-593-7

Metoda Dobrego Startu

SKALA OCENY SKUTECZNOŚCI
METODY DOBREGO STARTU

A4, 24 str.; ISBN 83-7134-205-5

Wspomaganie rozwoju dziecka

23,00

komplet

37,00
Podręcznik
+ CD

22,00

Marta Bogdanowicz

27,15

Marta Bogdanowicz, Małgorzata Szewczyk

METODA DOBREGO STARTU. OD GŁOSKI DO SŁOWA
Program wspomagania rozwoju mowy małych dzieci oraz
dzieci z opóźnionym rozwojem językowym i wadą słuchu

Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka

METODA DOBREGO STARTU. PIOSENKI DO RYSOWANIA
• Ćwiczenia

•
•

35,00

A4, 89 kart, 2 karty z naklejkami (teczka dla ucznia); ISBN 978-83-7134-207-3

Zestaw pomocy dydaktycznych

A4, 32 kol. karty (teczka dla nauczyciela); ISBN 978-83-7134-208-0

Podręcznik + płyta CD

Celem tego programu jest wspomaganie rozwoju języka i mowy dzieci
z wadą słuchu i opóźnionym rozwojem mowy. Rymowanki i śpiewanki oraz
związane z nimi zabawy są podstawą do nabywania i poszerzania słownictwa, uwzględniając jednocześnie akcent, melodię i rytm mowy.
A4, 44 str. (podręcznik); A4, 14 kart, 32 str. (zeszyt ćwiczeń, część 1)
A4, 32 str. (zeszyt ćwiczeń, część 2), 1 płyta CD, teczka; ISBN 978-83-7134-754-2

A4, 152 str.; ISBN 978-83-7134-209-7

METODA DOBREGO STARTU
WE WSPOMAGANIU
ROZWOJU, EDUKACJI I TERAPII
PEDAGOGICZNEJ
Publikacja ma służyć jako podręcznik
dla nauczycieli, logopedów i terapeutów, wzbogacający ich wiedzę oraz
warsztat pracy z dziećmi wymagającymi wspomagania i usprawniania
rozwoju psychomotorycznego.
B5, 280 str.; ISBN 978-83-7744-081-0

komplet

72,00
komplet

46,60

Marta Bogdanowicz, Małgorzata Szewczyk

Marta Bogdanowicz, Katarzyna Maria Bogdanowicz, Marta Łockiewicz

METODA DOBREGO STARTU. OD SŁOWA DO ZDANIA,
OD ZDANIA DO TEKSTU
Wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym
rozwojem mowy i wadą słuchu
• Książeczki tematyczne i zestaw pomocy + płyta CD

THE GOOD START METHOD FOR ENGLISH
METODA DOBREGO STARTU® we wspomaganiu rozwoju i uczeniu się dzieci rozpoczynających
naukę języka angielskiego
• Materiały A4, 52 karty, teczka
• 2 płyty CD
• Podręcznik A4, 200 str.

•

A4, 6 książeczek tematycznych i ilustracji, 25 wzorów, wyrazy do wycinania,
kartonowe kukiełki (teczka dla ucznia); ISBN 978-83-7134-262-2

Podręcznik

A4, 56 str.; ISBN 978-83-7134-261-5

ISBN 978-83-8080-012-0

8,94
Małgorzata Barańska

A MOŻE PÓJDZIEMY NAD MORZE?
Wybrzeże Bałtyku
w opowiadaniach, zabawach
i piosenkach
Muzyka: Jerzy Partyka
Jest to wesoła opowieść o pięcioletnim
Tomku, który mieszka w Gdańsku. Dzieci czytając o przygodach Tomka, razem
z nim uczą się o morskim środowisku.
B5, 152 kol. str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-306-3

The Good Start Method for English (GSM) – najnowszy program Metody Dobrego Startu® oferuje nową metodę nauczania języka angielskiego przeznaczoną dla małych dzieci. Jak każdy program MDS zapewnia wspomaganie rozwoju
psychicznego (poznawczego, językowego, intelektualnego) i ruchowego, co podnosi gotowość uczenia się, a tym samym zwiększa jego skuteczność.

15,00

10,50

Kornela Maternicka, Mariola Góra

Agata Rainka, Karolina Taranko

WIEM, CO POTRAFIĘ
Testy sprawdzające osiągnięcia
ucznia klasy trzeciej

SPOTKANIE Z DRAMĄ
Praktyczne zastosowania
metody w pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym

Testy pozwolą sprawdzić, czy uczeń
opanował najważniejsze umiejętności, takie jak: czytanie ze zrozumieniem, odnajdywanie informacji w różnych tekstach, tabelach i mapach,
liczenie.
A4, 88 kol. str.
ISBN 978-83-7134-259-2

Autorki proponują 8 przykładowych scenariuszy zajęć oraz bogaty zbiór zabaw
dramowych. Podają także praktyczne
wskazówki, na co zwrócić szczególną
uwagę podczas ćwiczeń dramowych,
oraz wymieniają efekty pracy tą metodą.
A5, 84 str.; ISBN 978-83-7134-506-7

17,00

21,00

Mariola Sobótka
Aneta Włodarczyk

Mariola Sobótka
Aneta Włodarczyk

ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA
OD MALUCHA DO STARSZAKA
Zabawy na pierwsze półrocze

ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA
OD MALUCHA DO STARSZAKA

Znajdują się tu propozycje zabaw
do wykorzystania podczas pracy
z dziećmi w przedszkolu w pierwszym półroczu.

Zabawy dla dzieci w wieku
przedszkolnym zawarte w tej
książce nawiązują głównie do doświadczeń i przeżyć społecznych
najmłodszych.

A5, 160 str.; ISBN 978-83-7134-723-8

A5, 216 str.; ISBN 978-83-7134-604-0

Metoda Dobrego Startu • Scenariusze zajęć przedszkolnych
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Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

komplet

12,00

32,00

17,00
• Grażyna Bilewicz, Beata Nowak, Wojciech Ziajka

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska

SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA DZIECKA A GOTOWOŚĆ SZKOLNA
Materiały diagnostyczne B5, 31 kol. kart, teczka; ISBN 978-83-7134-780-1

DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM NAUKI W SZKOLE
• Program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych B5, 68 str.; ISBN 978-83-7134-737-5
• Karty pracy A4, 51 kart w bloku, 20 str. (zeszyt), teczka; ISBN 978-83-7134-736-8
• Arkusz monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego A4, 128 str.; ISBN 978-83-7134-735-1

• Grażyna Bilewicz, Beata Nowak

Publikacja powstała z myślą o dzieciach kończących edukację przedszkolną i rozpoczynających edukację wczesnoszkolną. Książka może być wykorzystana podczas tworzenia programu: zajęć kompensacyjno-korekcyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych czy indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka 5- i 6-letniego.
Publikacje umożliwią nauczycielom dokonanie diagnozy skali gotowości rozwoju dziecka oraz określenie stopnia
opanowania danej umiejętności.

16,00
Alicja Tanajewska,
Renata Naprawa, Lidia Czarnecka

DZIECKO SZEŚCIOLETNIE
W SZKOLE – dobry start
Celem książki jest m.in. omówienie
zadań szkoły i nauczycieli w zakresie
edukacji dzieci 6-letnich.
B5, 124 str.
ISBN 978-83-7134-701-6

29,00

18,50
Barbara Zakrzewska

Książka przeznaczona jest dla dzieci
5- i 6-letnich z klas „0”, a także dla
dzieci z klas I, które potrzebują kontynuacji ćwiczeń specjalistycznych, by
sprostać wymaganiom szkolnym.
A4, 128 str.
ISBN 978-83-7134-767-2

Jest to narzędzie, które umożliwi nauczycielom przedszkolnym dokonanie
oceny poziomu rozwoju mowy dzieci przed przekroczeniem przez nie progu szkolnego. Pomoc ta może być również wykorzystana przez logopedów
do wstępnej diagnozy i terapii.

28,00
Redakcja naukowa:
Krystyna Kusiak
Beata Bednarczuk

PRZEDSZKOLAK IDZIE
DO SZKOŁY

SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA DZIECKA A GOTOWOŚĆ SZKOLNA
Kwestionariusz diagnostyczny B5, 52 str.; ISBN 978-83-7134-780-1

OBLICZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
Publikacja omawia współczesne rozumienie pojęcia gotowości szkolnej.
Autorzy poszczególnych artykułów
kreślą zarówno szeroką perspektywę
interpretacyjną, jak i skupiają się na
wybranych obszarach.
B5, 240 str.; ISBN 978-83-7744-059-9

29,00

5,25

Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska

Aneta Jegier

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA
gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole

MĄDRZE SIĘ BAWIĘ,
DOBRZE SIĘ UCZĘ
Przygotowanie dzieci
niepełnosprawnych ruchowo
do szkoły

Zebrane tu zadania obejmują zasadnicze kompetencje dziecka w obszarach,
które mają istotny wpływ na przyszłe
powodzenie w szkole.
A4, 24 karty, 8 str. (zeszyt), arkusz diagnozy,
teczka
ISBN 978-83-7134-480-0

Kolejne rozdziały zawierają podstawy
wychowania i kształcenia dziecka niepełnosprawnego, informacje na temat
wybranych schorzeń oraz opis popularnych metod usprawniania.
B5, 104 str.; ISBN 978-83-7134-258-5
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32,00

SENSY I BEZSENSY EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ
W publikacji autorki ujawniają słabe
strony tradycyjnej metodyki nauczania początkowego w zakresie edukacji
polonistycznej i matematycznej.
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24,00

10,00
18,50

Dorota Klus-Stańska
Marzenna Nowicka

B5, 280 str.
ISBN 978-83-7744-061-2

25,90

Dorota Dziedziewicz, Edyta Karwowska, Aleksandra Gajda

Anna Solecka

DO GÓRY NOGAMI
Pomysłowy świat dwulatka i trzylatka
• Karty aktywności dziecka i karty do wycinania

SPOTKANIA NA SZACHOWNICY
Podstawy gry szachowej w edukacji wczesnoszkolnej
• Przewodnik metodyczny B5, 116 str., płyta CD; ISBN 978-83-8080-049-6
• Karty pracy A4 (albumowy), 96 str., arkusz naklejek; ISBN 978-83-8080-050-2

A4, 84 karty, teczka; ISBN 978-83-7134-429-9

• Podręcznik dla nauczycieli i rodziców
B5, 124 str.; ISBN 978-83-7134-428-2

komplet

34,00

To propozycja zajęć edukacyjnych, która składa się z książki dla prowadzącego oraz kart aktywności i kart do wycinania dla dziecka.

Materiały stanowią propozycję dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej pomocną w prowadzeniu zajęć szachowych z dziećmi.
Publikacja adresowana jest głównie do pedagogów, którzy nie mają doświadczenia w organizowaniu takich zajęć, oraz do tych, którzy dotychczas
nie grali w szachy.

Rozwój dziecka przedszkolnego • Edukacja wczesnoszkolna

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne
Ć!

Ć!
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11,55

12,25

ŁATWIEJSZE SZLACZKI
ŁAŃCUCHOWE

TRUDNIEJSZE SZLACZKI
ŁAŃCUCHOWE

A4 (albumowy), 64 str.
ISBN 978-83-7134-912-6

A4 (albumowy), 64 str.
ISBN 978-83-7134-914-0

Publikacje są przeznaczone dla najmłodszych dzieci, które rozpoczynają
naukę pisania lub się do niej przygotowują. Zamieszczone w tych książkach szlaczki wyróżniają się tym, że dziecko kreśląc je, nie odrywa ołówka
od kartki. Tego typu szlaczki kształtują płynność ruchów ręki oraz koordynację wzrokowo-ruchową, czyli zdolności bardzo potrzebne podczas nauki
pisania. Na każdej stronie znajduje się jeden szlaczek. Uczeń ćwiczy jego
rysowanie w pięciu stopniowo zmieniających się liniaturach. Na początku
kreśli szlaczki łatwe, najbardziej popularne, na końcu książek pisze już wzory
literopodobne.

12,00

12,60

13,00

SZLACZKI MALEJĄCO
A4 (albumowy), 64 str.
ISBN 978-83-7134-884-6

SZLACZKI PO ŚLADZIE

Publikacja jest przeznaczona dla
najmłodszych dzieci, które rozpoczynają naukę pisania lub się do niej
przygotowują. Na początku książki
znajdują się szlaczki łatwe: linie proste i ukośne oraz kształty z kątami
ostrymi. Potem opracowano szlaczki
z elementami kolistymi: laseczki, półokręgi i pętelki. Na końcu zamieszczono szlaczki literopodobne.

Publikacja jest przeznaczona dla dzieci,
które rozpoczynają naukę pisania lub
się do niej przygotowują. Szlaczki ułożono według wzrastającego stopnia
trudności. Na początku znajdują się
szlaczki składające się z linii prostych
i ukośnych oraz kształty z kątami ostrymi, a potem szlaczki z elementami
kolistymi: laseczkami, półokręgami,
kołami, pętelkami i na końcu – ślimaczkami.
A4, 64 str.; ISBN 978-83-7134-949-2

SZLACZKI I RYSUNKI BEZ
ODRYWANIA RĘKI
Publikacja została przygotowana dla
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które rozpoczynają nauką
pisania lub doskonalą tę umiejętność.
Na każdej stronie umieszczono trzy
liniatury ze szlaczkami. W pierwszej liniaturze zawsze znajduje się najłatwiejszy kształt. W drugim wierszu szlaczek
jest trochę trudniejszy. Na samym
końcu znajduje się „rysunek”, którego
kształt przypomina różne przedmioty,
rośliny, zwierzęta, pojazdy czy postaci.
A4 (albumowy), 64 str.
ISBN 978-83-8080-063-2
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17,00
21,00
SZLACZKI GRAFOMOTORYCZNE
Publikacja została przygotowana
dla dzieci, które rozpoczynają naukę
pisania lub się do niej przygotowują.
Uczeń rysuje szlaczki na folii położonej na karcie ze szlaczkami. Powinien
to robić za pomocą mazaka niepermanentnego. Na początku, w trzech
pierwszych liniaturach, kreśli szlaczki
po śladzie. W dwóch kolejnych wierszach rysuje szlaczki samodzielnie.
A4, 30 kart, 8 str. (zeszyt A5), 3 folie do
pisania, teczka; ISBN 978-83-7134-909-6

N. Struga

SZLACZKI-KONCENTRACZKI
Ćwiczymy grafomotorykę
i koncentrację
Ważne jest, aby dziecko rozpoczynając
naukę pisania, nie tylko nauczyło się
pisania literek, ale i potrafiło się skupić na wykonywanej pracy. Szlaczki-koncentraczki uczą jednego i drugiego. Nie są bezmyślnym powtarzaniem
wzorca, ale wymagają znacznego
zaangażowania koncentracji. Pomocą
w tym jest kratka, która ułatwia dziecku właściwe odwzorowanie szlaczka.
A4 (albumowy), 104 str.
ISBN 978-83-7134-529-6

17,00

13,00
ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE
DLA NAJMŁODSZYCH
W książce są dwa rodzaje zadań graformotorycznych. W pierwszych dziecko koloruje obrazek lub jego fragmenty zgodnie ze wzorem znajdującym
się na sąsiedniej stronie lub według
dokładnych wskazówek. W drugich
maluch rysuje kontury wskazanych
elementów po szarych liniach.
A4, 64 kol. str.
ISBN 978-83-7134-771-9

17,00

Renata Anna Hływa

Renata Anna Hływa

SZLAKI, ZYGZAKI I INNE
KREŚLAKI
Ćwiczenia grafomotoryczne
usprawniające rękę piszącą

ZWIERZAKI-KREŚLAKI
Ćwiczenia grafomotoryczne
usprawniające rękę piszącą

Przedstawione ćwiczenia wymagają
wykonywania szerokich i swobodnych
ruchów ręką, sprzyjających jej rozluźnieniu i usprawnieniu, przygotowując do wysiłku związanego z nauką
pisania.

17,00

Prezentowana pozycja to kolejny
zeszyt w serii, która powstała z myślą o dzieciach przygotowujących się
do nauki pisania oraz mających z nią
trudności.
A4, 104 str.
ISBN 978-83-7134-790-0

19,00
Agata Maciągowska

1001 SZLACZKÓW
na różne tematy
Ten zbiór różnorodnych wzorów stanowić może doskonałe uzupełnienie
szkolnych zadań, w przyjemny sposób zachęcając dzieci do ćwiczenia
ręki. Tematy, w które pogrupowano
szlaczki (np. zima, las, ptaki, Boże
Narodzenie), odpowiadają rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej uczniów.
A4, 104 str.; ISBN 978-83-7134-516-6

15,00

Renata Anna Hływa

311 SZLACZKÓW I ZYGZACZKÓW
Ćwiczenia grafomotoryczne
usprawniające rękę piszącą
Książkę przygotowano z myślą o dzieciach, u których obserwuje się specyficzne trudności w nauce pisania.
Rysowanie przedstawionych tu szlaczków sprzyja kształtowaniu płynności
i precyzji ruchów ręki piszącej, doskonaleniu techniki pisania, ćwiczeniu
koncentracji oraz rozwijaniu spostrzegawczości.
A4 (albumowy), 108 str.
ISBN 978-83-7134-156-4

13,00

10,00

Renata Anna Hływa

Renata Anna Hływa

Renata Anna Hływa

ZWIERZACZKI I SZLACZKI
Ćwiczenia grafomotoryczne
usprawniające rękę piszącą

OWOCE, WARZYWA I SZLACZKI
Ćwiczenia grafomotoryczne
usprawniające rękę piszącą

CYFRY I SZLACZKI
Ćwiczenia grafomotoryczne
usprawniające rękę piszącą

A4, 92 str.
ISBN 978-83-7134-256-1

A4, 72 str.
ISBN 978-83-7134-179-3

W zeszycie znajdują się ćwiczenia doskonalące prawidłowe kreślenie cyfr
i znaków matematycznych, przygotowane z myślą o dzieciach 6- i 7-letnich,
a także starszych, które mają trudności
z kształtnym pisaniem.

Prezentowane ćwiczenia służą wyrobieniu prawidłowego napięcia ręki piszącej, doskonalą koncentrację oraz pamięć wzrokową i ruchową, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową i orientację kierunkową.

A4, 128 str.; ISBN 978-83-7134-628-6

A4, 40 str.; ISBN 978-83-7134-243-1

Grafomotoryka
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14,00

15,75

Magdalena Hinz

NA DWIE RĘCE
Ćwiczenia grafomotoryczne
Publikacja zwiera 40 ilustracji, które
dziecko powinno rysować po śladzie
oburącz, a następnie pokolorować lub
ozdobić zgodnie z podanymi wskazówkami lub według własnego pomysłu.
Zawarte w książce ćwiczenia doskonalą
sprawność obu rąk, a także wpływają
na rozwój twórczych zdolności dzieci.
A4, 40 kart w bloku
ISBN 978-83-7134-772-6

12,00

18,90

Rościsław Andrzejczak

Rościsław Andrzejczak

MAGICZNE LINIE
Ćwiczenia grafomotoryczne
dla chłopców i nie tylko...

NOWE MAGICZNE LINIE
Ćwiczenia grafomotoryczne
A4, 128 str.; ISBN 978-83-7134-766-5

A4, 92 str.; ISBN 978-83-7134-479-4

Ćwiczenia tego typu pomagają kształcić sprawność manualną i pisarską uczniów, doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową i swobodne posługiwanie
się przyborami pisarskimi. Rysunki mogą być wykorzystane w pracy terapeutycznej, a także jako tzw. przerywnik podczas podstawowych zajęć w przedszkolu i klasach I–III. Przedstawione zadania przeznaczone są również dla
osób dorosłych mających trudności z koordynacją ruchową palców dłoni.

27,00

Anna Szczepańska

Marta Bogdanowicz

ZWIERZAKI-FIGURAKI
Zadania grafomotoryczne

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI
PISANIA
Ćwiczenia grafomotoryczne
według Hany Tymichovej

Jest to zbiór ćwiczeń, który pomoże
pokonać trudności związane z nabywaniem umiejętności czytania i pisania. Zamieszczone w zeszycie zadania
rozwijają motorykę rąk, doskonalą
koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzeganie, orientację kierunkową na
płaszczyźnie, koncentrację oraz uczą
cierpliwości.
A4, 72 str.; ISBN 978-83-7134-211-0

Ilustracje grafomotoryczne zebrane
w tej pracy mają stopniowo przygotować dziecko do nauki pisania lub
pomóc mu w pokonaniu trudności.
Ćwiczenia ułożone są według stopnia
trudności.
A4, 80 kart pracy, 12 str. (zeszyt), teczka
ISBN 978-83-7134-138-0
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13,50

17,00

14,00

13,00

Katarzyna Chrąściel, Elżbieta Muzyk

Katarzyna Chrąściel

Katarzyna Chrąściel

Arkadiusz Maćkowiak

RYSUJEMY OBURĄCZ

GRAFOMOZAIKI
Twórcze zabawy
grafomotoryczne doskonalące
funkcje percepcyjno-motoryczne

KROPKA W KROPKĘ
Ćwiczenia grafomotoryczne
doskonalące funkcje
percepcyjno-motoryczne

PIKSELKI
Ćwiczenia grafomotoryczne
doskonalące funkcje
percepcyjno-motoryczne

WIERSZYKI DO RYSOWANIA
CYFEREK I LITEREK

Ćwiczenia skonstruowano w taki
sposób, by usprawniać jednocześnie
motorykę małą, percepcję wzrokową,
spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w przestrzeni oraz koncentrację.

Publikacja zawiera ćwiczenia, których celem jest rozwijanie funkcji
percepcyjno-motorycznych. Dziecko
wykonując zadania, doskonali percepcję wzrokową, spostrzegawczość,
koordynację wzrokowo-ruchową oraz
umiejętność planowania ruchu.

Są to ćwiczenia graficzne polegające
na odwzorowywaniu rysunków. Na
każdej stronie książki znajduje się
obrazek wzorcowy, poniżej którego
pozostawiono miejsce na stworzenie
nowego, przekopiowanego przez
dziecko z wzoru powyżej.

W książce znajduje się 40 rysunków
do rysowania oburącz. Dziecko kreśli
oburącz symetryczne i takie same
rysunki po śladzie lub samodzielnie.
Rysowanie oburącz stanowi doskonałe przygotowanie do nauki pisania.

A4, 96 str.; ISBN 978-83-7134-927-0

A4, 64 str.; ISBN 978-83-8080-081-6

A4, 56 str.; ISBN 978-83-7134-821-1

Ć!

A4, 84 str.
ISBN 978-83-7134-602-6

A4, 68 str.
ISBN 978-83-7134-591-3
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23,00

42,00
Klaudia Piotrowska-Madej
Agnieszka Żychowicz

Olga Kłodnicka

TRENING PRZED 1 KLASĄ
Karty do ćwiczeń
grafomotorycznych
przygotowujących do nauki
pisania

SMART HAND MODEL
Diagnoza i terapia ręki u dzieci

Trening przed 1 klasą pomoże dzieciom w pokonywaniu najczęstszych
trudności w nabywaniu umiejętności
grafomotorycznych.
A4, 45 kart w bloku, teczka;
ISBN 978-83-7134-989-8

Książka w przyjemny sposób wprowadza najmłodszych w świat liter i cyfr.
Znajdują się w niej krótkie rymowanki
i schematyczne rysunki podpowiadające, jak w uproszczony sposób kreślić
cyfry, wielkie i małe litery oraz podstawowe znaki interpunkcyjne.

Ć!
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22

14,00

Autorki przedstawiły holistyczny
model postępowania diagnostyczno-terapeutycznego SMART HAND MODEL (SHM©). Książka zawiera karty
diagnostyczne oraz karty ćwiczeń do
wykorzystania podczas prowadzenia
terapii.
B5, 300 kol. str.; ISBN 978-83-7134-994-2

16,00
Katarzyna Michalec

WYKLEJANKI LITERKOWO-CYFERKOWE
Zabawy plastyczne
oraz ćwiczenia z literkami
i cyferkami dla najmłodszych
W książce znajdują się pomysły na
prace wykonane z samoprzylepnych
liter i cyfr. Taka zabawa ułatwi dzieciom ich zapamiętywanie.
A5, 112 kol. str.
ISBN 978-83-7134-625-5

11,00
LITERY DO KOLOROWANIA
Ćwiczenia ułatwiające
poznanie alfabetu
Publikację opracowano z myślą o dzieciach, które uczą się pisać i czytać. Zamieszczone w zeszycie ćwiczenia ułatwiają poznanie i uczą prawidłowego
kreślenia małych i dużych pisanych
liter oraz rozwijają zdolności grafomotoryczne. Proponowany materiał
zawiera trzy rodzaje ćwiczeń, które
łączą naukę z dobrą zabawą.
A4, 52 str.; ISBN 978-83-7134-877-8

11,00
LITERY DO WYKLEJANIA
I OZDABIANIA
Publikacja jest skierowana do dzieci,
które uczą się pisać i czytać lub mają
trudności grafomotoryczne. Składa
się z 47 kart, które zawierają ułożone
alfabetycznie małe i duże pisane litery
alfabetu przeznaczone do ozdabiania
lub wyklejania wskazanymi w poleceniach materiałami (np. bibułą, plasteliną, konfetti, herbatą liściastą).
A4, 48 kart w bloku
ISBN 978-83-7134-879-2

Grafomotoryka • Szlaczki • Nauka pisania • Terapia ręki
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10,50
7,00
POŁĄCZENIA LITEROWE
Kaligrafia
Zamieszczone w tym zeszycie ćwiczenia kaligraficzne opracowano z myślą
o uczniach, którzy mają trudności
z płynnym i estetycznym łączeniem
liter. Dziecko na kolejnych stronach
rozwija tę umiejętność najpierw po
śladzie, potem samodzielnie.
B5, 48 str.
ISBN 978-83-7134-791-7

15,00
DUŻA KALIGRAFIA
Publikację opracowano z myślą zarówno o dzieciach, które rozpoczynają
naukę pisania, jak i uczniach mających
trudności z płynnym i estetycznym pisaniem. Zamieszczone w zeszycie ćwiczenia uczą prawidłowego kierunku
kreślenia liter, wskazując ich właściwy
kształt i proporcje. Wyrabiają płynność
i tempo ruchu, kształcą koordynację
wzrokowo-ruchową.

10,00

KALIGRAFIA MALEJĄCO
Ćwiczenia w pisaniu

KALIGRAFIA DWUZNAKÓW
I POŁĄCZEŃ POLSKICH LITER

W publikacji zawarto dwa rodzaje
zadań. Dziecko najpierw identyfikuje
daną literę, zapoznaje się z kierunkiem
jej kreślenia i ćwiczy pisanie znaku
graficznego – po śladzie, a następnie
samodzielnie. W dalszej kolejności
uczeń pisze krótkie wyrazy zbudowane wyłącznie z liter, których pisownię
opanował.

Publikacja adresowana jest zarówno
do dzieci uczących się pisać, jak i tych
mających trudności grafomotoryczne.
To kolejna pozycja z serii poświęconej
kaligrafii, tym razem przeznaczona
do nauki kreślenia polskich liter (liter
diakrytycznych, czyli tworzonych za
pomocą znaków diakrytycznych),
dwuznaków i trójznaku.

A4 (albumowy), 48 str.
ISBN 978-83-7134-883-9

A4 (albumowy), 48 str.
ISBN 978-83-8080-078-6

A4, 100 str.; ISBN 978-83-8080-005-2

9,00
Agnieszka Czerkas-Polit
Katarzyna Sirak-Stopińska

LUBIĘ ŁADNIE PISAĆ
Ćwiczenia do kaligrafii – cz. 1 i 2
Zadania ułożono według wzrastającego stopnia trudności: dziecko pisze po
wzorze literopodobnym, kreśli litery
po śladzie, na końcu pisze litery, sylaby i wyrazy w liniaturze.
B5, 64 str.; ISBN 978-83-7134-116-8 (część 1)
B5, 64 str.; ISBN 978-83-7134-117-5 (część 2)

10,50
19,00
POZNAJĘ LITERY I GŁOSKI
Książka ta została przygotowana dla
dzieci, które poznają litery i głoski
występujące w języku polskim,
a także dla uczniów, którzy utrwalają
zdobytą wiedzę na ten temat. Publikacja podzielona jest na dwie części.
W każdej z nich znajdują się zadania
dotyczące 24 podstawowych liter
i głosek.

PISANIE PO ŚLADZIE
Publikację opracowano z myślą zarówno o dzieciach, które rozpoczynają naukę pisania, jak i uczniach
mających trudności z płynnym
i estetycznym pisaniem. Zamieszczone w zeszycie ćwiczenia kaligraficzne wyrabiają płynność i tempo
ruchu oraz kształcą koordynację
wzrokowo-ruchową. W zadaniach
zastosowano zasadę stopniowania
trudności.
A4 (albumowy), 48 str.
ISBN 978-83-7134-902-7

15,00

14,00

ZACZYNAM PISAĆ LITERY

Karina Kosicka

PISZĘ LITERY

Zamieszczone tu ćwiczenia grafomotoryczne mają pomóc dzieciom
w poznaniu liter oraz w nauce ich
kształtnego pisania. Dziecko najpierw
pisze po śladzie, potem samodzielnie,
zaczyna od liniatury bardzo dużej,
a kończy na standardowej.

UCZĘ SIĘ PISAĆ

W zeszycie znajdują się małe i wielkie
litery pisane. Dziecko ćwiczy pisanie
znaków najpierw po śladzie, potem
samodzielnie; zaczyna w dużej liniaturze, stopniowo przechodząc do coraz mniejszej.

A4, 108 str.
ISBN 978-83-7134-498-5

Nauka każdej litery przebiega według
tego samego schematu. Najpierw
dziecko kreśli wzory i szlaczki. Potem
po nałożeniu folii na stronę z wzorem
wielkiej i małej litery kilkakrotnie pisze ją po śladzie mazakiem. Następnie
kaligrafuje litery na obrazkach. Na
samym końcu pisze już w liniaturze.

A4, 68 str.
ISBN 978-83-7134-599-9

A4, 100 str.
ISBN 978-83-7134-197-7

A4, 76 kol. str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-807-5

14,00

15,00

13,00

28,00

10,00

26,00
Urszula Gora

Małgorzata Barańska
Magdalena Hinz

Małgorzata Barańska
Magdalena Hinz

POLSKI ALFABET Z PIÓRKIEM
I PAZURKIEM
Litery A–Ó

POLSKI ALFABET Z PIÓRKIEM
I PAZURKIEM
Litery P–Ż oraz dwuznaki

A4, 88 kol. str.
ISBN 978-83-7134-544-9

A4, 76 kol. str.
ISBN 978-83-7134-545-6

W książkach znajdują się ćwiczenia utrwalające litery i dwuznaki. Zadania
zostały opracowane w taki sposób, aby mogły z nich korzystać także dzieci
mieszkające poza granicami naszego kraju.

ABECADŁO
DO PUDEŁKA WPADŁO
Litery podstawowe
B5, 23 kol. karty, 8 str. (zeszyt A5),
plastikowe pudełko, teczka
ISBN 978-83-7134-561-6

ABECADŁO
DO PUDEŁKA WPADŁO
Litery polskie, dwuznaki
i zmiękczenia
B5, 21 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5),
plastikowe pudełko, teczka
ISBN 978-83-7134-562-3

Jest to pomoc dydaktyczna do nauki liter oraz czytania metodą sylabową
i pisania. Składa się z dwóch teczek dotyczących liter podstawowych oraz
liter polskich, dwuznaków i zmiękczeń.

SAM PISZĘ
Zeszyt do kaligrafii
Ćwiczenia zawarte w zeszycie wspomagają naukę pisania. Liniatura jest
umieszczona na odpowiednio dobranym tle, co ułatwia dziecku odwzorowanie kształtu liter w liniaturze.
B5, 64 str.
ISBN 978-83-7134-566-1
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Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne
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6,10

3,50

5,80

64-STRONNICOWY
ZESZYT Z WĘŻSZĄ
LINIATURĄ
B5, 64 str.

ZESZYT
3 LINIE Z TŁEM

ZESZYT
Z WĘŻSZĄ LINIATURĄ

B5, 64 str.

A5, 32 str.

N

3,65
ZESZYT
Z WĘŻSZĄ LINIATURĄ
Z MARGINESEM
A5, 32 str.

5,60

3,60

ZESZYT
W KRATKĘ Z TŁEM

ZESZYT
Z WĘŻSZĄ KRATKĄ

B5, 64 str.

A5, 32 str.

Zeszyty przygotowują dzieci w wieku wczesnoszkolnym do pisania w zeszycie w jedną linię, ułatwiają płynne pisanie, umożliwiają szybsze tempo pisania. Dzięki wyrazistej interlinii pomagają opanować
umiejętność czytelnego i estetycznego pisania.

14,00
1 zeszyt

1,90

9,00

9,00
Jolanta Taba

ZESZYT DO KALIGRAFII
DLA SZEŚCIOLATKÓW
Celem ćwiczeń zawartych w tym zeszycie jest poznanie i utrwalenie liter,
doskonalenie czytania i pisania oraz
wzbogacanie słownictwa.
B5, 64 str.
ISBN 978-83-7134-257-8

Julian Brudzewski

•
•
•
•

BĘDĘ PŁYNNIE PISAĆ
UCZĘ SIĘ PŁYNNIE PISAĆ
ZACZYNAM PŁYNNIE PISAĆ
JUŻ PŁYNNIE PISZĘ

Jest to seria zeszytów z malejącą liniaturą. Stopniowe różnicowanie wysokości linii w poszczególnych zeszytach
znacznie ułatwia dzieciom skuteczne
opanowanie pięknej sztuki wprawnego, płynnego i estetycznego pisma.

Julian Brudzewski

10,00

14,00

NAUKA PISANIA METODĄ PŁYNNEGO RUCHU
• Podręcznik dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
• Ćwiczenia koniczynowe A4 (albumowy), 40 str.; ISBN 978-83-7134-726-9

B5, 96 str.; ISBN 978-83-7134-725-2

Publikacje służą nauce wprawnego, płynnego i estetycznego pisania oraz ortografii opartej na metodzie płynnego
ruchu.

ORTOGRAFIA W OBRAZKACH – Ćwiczenia

A4 (albumowy), 64 str.; ISBN 978-83-7134-727-6

Celem tych ćwiczeń jest nie tylko opanowanie sztuki pięknego pisania metodą płynnego ruchu, ale także nauka
ortografii.

Każdy zeszyt jest w formacie A5 i ma 16 str.

24,50

24,00

23,50
3,90

•
•
•
•

NASADKI ERGONOMICZNE NA OŁÓWKI I KREDKI
TRÓJKĄTNE NASADKI NA OŁÓWKI I KREDKI
DUŻE NASADKI ERGONOMICZNE NA OŁÓWKI I KREDKI
NASADKI PODŁUŻNE NA OŁÓWKI I KREDKI

Nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki: 6,03 zł (2 szt.); 16,61 zł (6 szt.)
Trójkątne nasadki na ołówki i kredki: 5,04 zł (2 szt.); 20,30 zł (10 szt.)
Duże nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki: 7,20 zł (1 szt.)
Nasadki podłużne na ołówki i kredki: 8,61 zł (2 szt.)

24

Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska

LEWA RĘKA RYSUJE I PISZE
Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych
część 1, 2 i 3
Ćwiczenia zebrane w tych zeszytach służą usprawnieniu motorycznemu ręki oraz
współpracy ręki i oka (koordynacji wzrokowo-ruchowej).
część 1 – A4, 47 kart pracy, 8 str. (zeszyt), teczka; ISBN 978-83-7134-143-4
część 2 – A4, 62 karty pracy, 20 str. (zeszyt), teczka; ISBN 978-83-7134-144-1
część 3 – A4, 98 kart pracy, 12 str. (zeszyt), teczka; ISBN 978-83-7134-145-8

Zeszyty do kaligrafii • Nasadki • Leworęczność

Marta Bogdanowicz
Małgorzata Rożyńska

ZESZYT ĆWICZEŃ
z ukośnie ułożoną liniaturą
dla dziecka leworęcznego
Ukośny układ liniatury w zeszycie
powinien zapewnić dziecku leworęcznemu optymalne warunki do
pisania.
A5, 32 str.; ISBN 978-83-7134-146-5

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne
Ć!
OŚ Bardzo proste czytanki to seria książek dla małych dzieci rozwijających się prawidłowo lub starszych dzieci z deficytami, np. z autyzmem, a także dla
W
O

N

osób starszych, u których nastąpiło znaczne obniżenie sprawności umysłowej będące wynikiem starzenia się lub różnych zaburzeń, np. afazji. Celem tej serii
jest ćwiczenie czytania ze zrozumieniem prostych zdań oraz zdobywanie i utrwalanie wiadomości na temat rozmaitych miejsc, zwyczajów, emocji i stanów.

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

DOM
Bardzo proste czytanki
dla dzieci

WIEŚ
Bardzo proste czytanki
dla dzieci

MIASTO
Bardzo proste czytanki
dla dzieci

LAS
Bardzo proste czytanki
dla dzieci

SZKOŁA
Bardzo proste czytanki
dla dzieci

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące domu: rodzaje
budynków, pokoje i wykonywane
w nich czynności, dodatkowe pomieszczenia i elementy.

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące wsi: budynki gospodarskie, uprawiane rośliny oraz
wiejskie zwierzęta i korzyści płynące
z ich hodowli.

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące miasta: cechy
charakterystyczne, ważne miejsca,
jeżdżące w mieście pojazdy, zasady
przechodzenia przez jezdnię.

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące lasu: rosnące w nim
drzewa i grzyby, zwierzęta leśne oraz
zasady zachowania się w lesie.

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące szkoły: ważne
miejsca, wygląd klasy oraz czynności
wykonywane przez nauczyciela, uczniów i dyżurnego.

A4, 32 kol. str.
ISBN 978-83-7134-977-5

A4, 32 kol. str.
ISBN 978-83-7134-889-1

A4, 32 kol. str.
ISBN 978-83-7134-947-8

9,00

9,00

A4, 32 kol. str.
ISBN 978-83-7134-946-1

9,00

A4, 32 kol. str.
ISBN 978-83-7134-972-0

9,00

9,00

JESIEŃ
Bardzo proste czytanki
dla dzieci

ZIMA
Bardzo proste czytanki
dla dzieci

WIOSNA
Bardzo proste czytanki
dla dzieci

LATO
Bardzo proste czytanki
dla dzieci

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące jesieni: jesienne
miesiące; cechy charakterystyczne
pogody; ubiór; jesienne dary i to,
co z nich robimy; zwyczaje zwierząt
przygotowujących się do zimy.

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące zimy: zimowe
miesiące, charakterystyczne cechy
pogody, ubiór, zwyczaje związane
z Bożym Narodzeniem, zimowe zabawy, dokarmianie zwierząt.

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące wiosny: charakterystyczne cechy pogody i budzącej
się do życia przyrody, zwyczaje
związane z Wielkanocą, wiosenne
święta, prace w ogrodzie.

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące lata: letnie miesiące i święta, charakterystyczne cechy
pogody, zabawy na dworze i wakacyjne wycieczki, letnie ubrania i akcesoria, łąkę i jej mieszkańców.

W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące świąt Bożego
Narodzenia: przygotowań do świąt,
choinki i jej strojenia, wyglądu stołu wigilijnego i potraw wigilijnych,
Świętego Mikołaja oraz różnych
świątecznych zwyczajów.

A4, 32 kol. str.
ISBN 978-83-7134-986-7

A4, 32 kol. str.
ISBN 978-83-8080-035-9

A4, 32 kol. str.
ISBN 978-83-8080-039-7

A4, 32 kol. str.
ISBN 978-83-8080-041-0

A4, 32 kol. str.
ISBN 978-83-8080-024-3

9,50
EMOCJE
Bardzo proste czytanki
W publikacji przedstawiono
zagadnienia dotyczące podstawowych emocji: tego, jak
je rozpoznajemy i kiedy je odczuwamy.
A4, 32 kol. str.
ISBN 978-83-8080-075-5

26,00

16,80

BOŻE NARODZENIE
Bardzo proste czytanki

16,00

35,00

CZYTANKI
Materiały do nauki czytania
metodą sylabową

PISANKI I CZYTANKI
Materiały do nauki pisania
i czytania

CZYTANKI ZE ZROZUMIENIEM
Materiały do nauki czytania ze
zrozumieniem

Alicja Tanajewska
Iwona Kiełpińska
Renata Naprawa

Publikacja przeznaczona jest dla
dzieci, które uczą się czytać lub mają
trudności z opanowaniem tej umiejętności. Za pomocą tej książki dziecko
uczy się czytać metodą sylabową.

W książce znajdują się ćwiczenia
kształtujące umiejętność pisania
i czytania. Na każdej rozkładówce
wprowadzona jest jedna litera, dwuznak lub trójznak. Wyrazy i zdania do
ćwiczeń zbudowane są tylko z liter,
które zostały już omówione.

Publikacja składa się z dwóch części.
Pierwsza z nich obejmuje 40 czytanek,
których tematyka dotyczy świąt i uroczystości obchodzonych w Polsce oraz
zagadnień i problemów omawianych
na lekcjach. W drugiej części książki
znajdują się ćwiczenia dotyczące czytanek.

NAUKA CZYTANIA OD A DO Z
METODĄ SYLABOWĄ

A4, 140 kol. str.
ISBN 978-83-7134-742-9

A4, 92 str.
ISBN 978-83-8080-011-3

A4, 132 str.; ISBN 978-83-7134-826-6

Nauka czytania • Czytanki

Publikacja stanowi cenną pomoc
wspomagającą naukę czytania.
W książce zastosowano kolejność
wprowadzania liter zgodnie z zasadą
stopniowania trudności.
A4, 216 kol. str.
ISBN 978-83-7134-828-0
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19,00

18,00

27,00

Grażyna Woźniak-Głowa

Joanna Bladowska

Edyta Sosnowska

Edyta Sosnowska

Anna Jurek

GENIALNIE PROSTA NAUKA LITER
Przewodnik dla każdego,
kto chce wprowadzić dziecko
w świat liter

ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE
UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA TEKSTU
ZE ZROZUMIENIEM

SYLABOWE OKIENKA
Ćwiczenia usprawniające
analizator wzrokowy

ZAKŁADKI SYLABOWE
Ćwiczenia usprawniające
technikę czytania

OBRAZKOWA NAUKA CZYTANIA
I PISANIA DLA NAJMŁODSZYCH
Wyrazy trzysegmentowe

Umieszczone tu teksty są krótkie
i opowiadają o konkretnych zjawiskach lub wydarzeniach. Ćwiczenia
pozwalają utrwalać nazwy zjawisk
i przedmiotów oraz kształtują umiejętność pisania zdaniami.

W teczce znajduje się dwustronna
gra planszowa wraz z zestawem kartoników, materiałów obrazkowo-sylabowych oraz opisem zasad. Do gry
dołączony jest również zbiór ćwiczeń
usprawniających analizator wzrokowy.

Publikacja składa się z 30 dwustronnych kart. Każda z nich ma kilkanaście
pól, w których znajdują się sylaby.
Zadaniem dziecka jest zginanie kart
w taki sposób, aby z sylab utworzyć
wyrazy.

Są to materiały umożliwiające dzieciom poznanie i rozpracowanie mechanizmu kodowania (przekształcania
mowy na pismo) i dekodowania (przekształcania pisma na mowę).

A4, 100 str.
ISBN 978-83-7134-270-7

Dwustronna gra planszowa A2, 20 kart A4,
12 str. (zeszyt A4), teczka
ISBN 978-83-7134-618-7

B5, 30 dwustronnych kart, 20 str. (zeszyt
A5), teczka; ISBN 978-83-7134-613-2

Publikacja w przystępny, przejrzysty
i zaskakująco prosty sposób przedstawia krok po kroku efektywną metodę
poznawania liter przez dziecko. Opiera
się ona na założeniach mnemotechniki i pozwala na ukonkretnienie materiału abstrakcyjnego, jakim są litery.
ISBN 978-83-8080-124-0

21,00
Barbara Zakrzewska

Barbara Zakrzewska

KOMBINATORYKA
WYRAZOWA
Spostrzegaj – pomyśl –
działaj

KOMBINATORYKA ZDANIOWA
Pomyśl – działaj – sprawdź
A4, 100 str.
ISBN 978-83-7134-470-1

Książki te adresowane są przede wszystkim do terapeutów prowadzących
zajęcia z dziećmi z dysleksją, ale także do nauczycieli, pedagogów i rodziców. Całość ma na celu poprawienie umiejętności płynnego i bezbłędnego
czytania.

29,40
Anna Szczepańska

OD OBRAZU DO WYRAZU
Ćwiczenia wspierające
gotowość czytania
i czytanie sylabowe
Publikacja zawiera zbiór ćwiczeń
słuchowo-językowych, wspierających
dziecko we wstępnej nauce czytania.
Ćwiczenia mają formę rebusów i opierają się na różnorodnym materiale.
A4, 16 kol. kart, 12 str. (zeszyt), teczka
ISBN 978-83-7134-547-0

23,00

21,00

A4, 116 str.; ISBN 978-83-7134-354-4

26

16,00

B5, 19 kol. kart, 12 str. (zeszyt A5), 36 str.
(zeszyt B5), teczka
ISBN 978-83-7134-546-3

39,00

33,00

Barbara Zakrzewska

Bożena Paździo

Zofia Handzel

3, 2, 1, 0... START
Czytanie treningowe

ZROZUMIEĆ ŚWIAT GŁOSEK
I LITER

Książka ta adresowana jest do dzieci,
które mają kłopot z płynnym czytaniem lub czytają dobrze, ale chcą
nauczyć się czytać lepiej, szybciej.
Metoda proponowana przez autorkę
opiera się na listach wyrazowych. Każda lista składa się z około 20 specjalnie
wybranych wyrazów.

Publikacja ma na celu wspomaganie
nauki pisania i czytania u dziecka poprzez pomoc w rozwiązaniu trudności,
jaką jest niezrozumienie relacji między
głoskami a literami. Teczka zawiera dodatkowo 60 kart pracy, które pomogą
rozwinąć funkcje słuchowo-językowe.

LOTERYJKI OBRAZKOWO-SYLABOWE
Pomoc do ćwiczeń w nauce
czytania i pisania

A4, 136 str.; ISBN 978-83-7134-293-6

18,00

9,00

A4, 61 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-8080-001-4

15,00

Małgorzata Barańska
Katarzyna Sirak-Stopińska

Olga Pawlik

MOJA PIERWSZA PRZYGODA
LUBIĘ CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM Z LITERATURĄ
Testy dla uczniów klas II–IV
Warsztaty literackie dla
szkoły podstawowej
przedszkolaków

UCZĘ CZYTAĆ
Poradnik dla nauczycieli
i rodziców początkujących
czytelników

Większość testów jest oparta na fragmentach znanych pozycji literatury
dziecięcej. Autorki układając pytania
sprawdzające zrozumienie, kierowały
się zasadą, że wszystkie odpowiedzi
są w tekstach.

Prezentowana pozycja jest zbiorem
scenariuszy warsztatów literackich
dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Zajęcia mają formę ukierunkowanej
zabawy, której punktem wyjścia jest
tekst literacki.

A4, 112 str.; ISBN 978-83-7134-384-1

B5, 72 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-639-2

W publikacji przedstawiono czytanie
jako proces rozwiązywania problemów,
łamigłówkę czy układanie puzzli. Książka dostarcza cennych, praktycznych
wskazówek, jak przygotować dzieci do
nauki czytania oraz w jaki sposób wspierać je w nabywaniu tej umiejętności.

Halina Konior-Węgrzynowa

B5, 120 str.; ISBN 978-83-8080-004-5

Nauka pisania i czytania • Czytanie ze zrozumieniem

Publikacja zawiera dwie serie loteryjek. W pierwszej znajdują się loteryjki
dwusylabowe o sylabach dwuliterowych otwartych, w drugiej – loteryjki
o dwóch różnych sylabach.
A4, 29 kol. kart, 8 str. (zeszyt), teczka
ISBN 978-83-7134-581-4

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

22,00

18,00
Lucyna Klimkowska
Iwona Wąsik

Małgorzata Barańska

CZY TU, CZY TAM – CZYTAM!
Testy kształcące czytanie
ze zrozumieniem dla klas II–IV

SKARBCZYK GRAMATYCZNO-ORTOGRAFICZNY

Książka zawiera 20 testów kształcących umiejętność czytania ze zrozumieniem. Testy składają się z tekstu,
pytań dotyczących jego treści oraz
odpowiedzi podanych do wyboru.
A4, 96 str.
ISBN 978-83-7134-603-3

Jest to pozycja dla dzieci z klas nauczania początkowego. Pomaga ona zrozumieć i łatwiej przyswoić sobie trudne
zasady polskiej gramatyki i ortografii.
B5, 128 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-255-4

17,00

22,00

35,00

Anna Jurek

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

METODY NAUKI CZYTANIA
I PISANIA
z perspektywy trudności uczniów

CZY W TYM ZAMKU STRASZY?
Legendy o zamkach polskich

FANTASTYCZNE OPOWIEŚCI
z testami do czytania
ze zrozumieniem

Autorka, na podstawie analizy podręczników wykorzystywanych do
nauczania czytania i pisania, bada
przyczyny trudności uczniów oraz
wyjaśnia, dlaczego z każdym rokiem
coraz bardziej obniża się poziom
umiejętności uczniów w zakresie tych
dwóch umiejętności.

Zbiór 20 legend o zamkach polskich
powstał, aby zainteresować najmłodsze pokolenie przeszłością. Każdy
utwór poprzedza krótka historia danego zamku zawierająca fakty historyczne związane z budowlą. Legendy
ze zbioru są zatem trudniejszymi tekstami, przeznaczonymi do czytania ze
zrozumieniem.

B5, 224 str.; ISBN 978-83-7744-021-6

B5, 160 str.; ISBN 978-83-7134-808-2

Książka składa się z trzech różnych
części tematycznie dostosowanych do
wieku i wyobraźni dziecka w klasie II,
III i IV. W każdej z nich czytelnicy znajdą
pełne przygód i tajemnic opowiadania
oraz test sprawdzający umiejętność
czytania ze zrozumieniem, ale także
utrwalający wiedzę gramatyczną.
A4, 212 str.; ISBN 978-83-7134-830-3

komplet

39,00

12,00

6,00

16,00

Anna Łada Grodzicka

ABC LICZENIA
Wierszyki matematyczne
ABC liczenia to 16 wierszyków matematycznych. Każdemu z nich poświęcono w książce dwie strony. Na pierwszej znajdują się obrazki do oglądania,
rozmów i przeliczania, a na drugiej –
treść wiersza i działania graficzne dla
dziecka.
A4, 44 kol. str.
ISBN 978-83-7134-910-2

Alicja Małasiewicz

Krystyna Wojciechowska

Krystyna Wojciechowska

POZNAJĘ MATEMATYKĘ KROK PO KROKU
Ćwiczenia terapeutyczne dla uczniów klas młodszych szkoły
podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się
matematyki

SAMODZIELNIE SIĘ UCZĘ
DODAWAĆ I ODEJMOWAĆ
Zabawy dydaktyczne z Sową
Mądralą

Publikacja zawiera ćwiczenia, które wspomagają rozwój rozumowania
(myślenia) operacyjnego oraz czynności umysłowe niezbędne do tworzenia pojęć. Składa się z książki z opisami zadań oraz teczki, w której zgromadzono potrzebne materiały do wycięcia.

ilustracje Ewa Ludwikowska

UKŁADANKI I DOMINA
Z DODAWANIEM
I ODEJMOWANIEM
Zabawy dydaktyczne z Sową
Mądralą

A4, 48 kol. str. (podręcznik); 52 karty (materiały)
ISBN 978-83-7134-768-9

Ć!

A4, 34 kol. karty, 16 str. (zeszyt), teczka
ISBN 978-83-7134-385-8

Pozycje te poprzez zabawę ułatwiają opanowanie dodawania i odejmowania w zakresie do 100. Sowa Mądrala tłumaczy, na czym polegają te
działania, jak sobie ułatwić ich rozwiązywanie i jakie prawa nimi rządzą.

Ć!

OŚ
OW
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OW

N

14,00

A4, 52 kol. str.; ISBN 978-83-7134-352-0

N

14,50

Kazimierz Słupek

• DODAWANIE I ODEJMOWANIE W ZAKRESIE 10

15,00

A4 (albumowy), 100 str.; ISBN 978-83-7134-995-9

Kazimierz Słupek

• MNOŻENIE I DZIELENIE OD 2 × 2 DO 5 × 10 (10 × 5)
A4 (albumowy), 100 str.; ISBN 978-83-8080-099-1

• DODAWANIE I ODEJMOWANIE W ZAKRESIE 20

• MNOŻENIE I DZIELENIE OD 2 × 2 DO 10 × 10

• DODAWANIE I ODEJMOWANIE W ZAKRESIE 100

• MNOŻENIE I DZIELENIE OD 2 × 6 (6 × 2) DO 10 × 10

Zestawy ćwiczeń proponowane w publikacji mają służyć rozwijaniu u najmłodszych uczniów
sprawności rachunkowej jako jednego z podstawowych celów elementarnej edukacji w zakresie umiejętności matematycznych. Poszczególne ćwiczenia mogą być wykorzystywane przez
nauczycieli (terapeutów pedagogicznych, rodziców) w formie kart pracy. W każdym z zadań po
prawidłowym wykonaniu działań można odczytać hasło, co z jednej strony uatrakcyjnia zadanie,
z drugiej zaś pozwala na szybką ocenę prawidłowości obliczeń.

Zestawy ćwiczeń proponowane w publikacjach mają służyć rozwijaniu u najmłodszych uczniów
sprawności rachunkowej jako jednego z podstawowych celów elementarnej edukacji w zakresie
umiejętności matematycznych. Poszczególne ćwiczenia, takie jak domina, ciągi, piramidki, zakreślanki i krzyżówki, mogą być wykorzystywane przez nauczycieli (terapeutów pedagogicznych, rodziców)
w formie kart pracy. W każdym z zadań po prawidłowym wykonaniu działań można odczytać hasło,
co z jednej strony uatrakcyjnia zadanie, z drugiej zaś pozwala na szybką ocenę prawidłowości obliczeń.

A4 (albumowy), 100 str.; ISBN 978-83-7134-997-3
A4 (albumowy), 100 str.; ISBN 978-83-8080-026-7

A4 (albumowy), 100 str.; ISBN 978-83-8080-100-4
A4 (albumowy), 100 str.; ISBN 978-83-8080-101-1

Czytanie ze zrozumieniem • Edukacja matematyczna
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Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

18,50
komplet

36,90
BŁYSKAWICZNE SPRAWDZIANY
Matematyka
To pomoc dydaktyczna, dzięki której
nauczyciel lub rodzic może ocenić,
w jakim stopniu dziecko opanowało
umiejętność wykonywania obliczeń
arytmetycznych.

Alicja Małasiewicz

Rościsław Andrzejczak

ABY POLUBIĆ MATEMATYKĘ
Zestaw ćwiczeń
terapeutycznych dla uczniów
klas I–III szkoły podstawowej
mających specyficzne trudności
w uczeniu się matematyki

PALUSZKOWA TABLICZKA
MNOŻENIA

Zawarte tu ćwiczenia usprawniają pamięć, operacje pamięciowe, spostrzeganie oraz orientację przestrzenną.
A4, 120 str.
ISBN 978-83-7134-217-9

A4, 12 kart dwustronnych

28,00

Publikacja umożliwia opanowanie
tabliczki mnożenia dzięki metodzie
paluszkowej. Książka skierowana jest
do osób mających trudności w uczeniu
się matematyki, a szczególnie w zapamiętaniu tabliczki mnożenia.
A4, 104 kol. str.
ISBN 978-83-7134-787-0

24,00

18,90

Iwona Wąsik
Lucyna Klimkowska

Iwona Wąsik

SKARBCZYK MATEMATYCZNY
Jest to książka dla dzieci z klas I–III
szkoły podstawowej. Wprowadza je
w świat matematyki w sposób przystępny i przede wszystkim ciekawy,
wyjaśniając kolejne pojęcia i reguły
oraz ilustrując je czytelnymi przykładami.

Jest on kierowany do uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej i stanowi uzupełnienie materiału zawartego w przygotowanym przez MEN
podręczniku Nasz elementarz. Książkę
można wykorzystać podczas zajęć
szkolnych oraz pozaszkolnych lub jako
dodatkowe ćwiczenia w domu.

B5, 152 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-222-6

A4, 96 kol. str.
ISBN 978-83-8080-013-7

ELEMENTARZ MATEMATYCZNY

Ć!
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10,00
12,00

17,32

Iwona Wąsik

Robert Zelker

TABLICZKA MNOŻENIA
dla małego detektywa

MNOŻENIE W ZAKRESIE DO 25

Książka wspomaga dzieci w nauce
tabliczki mnożenia z zakresu do 100.
Pozwala uczniowi utrwalić tę umiejętność poprzez graficzną zabawę –
kolorowanie według kodu.
A4, 48 str.
ISBN 978-83-7134-567-8

Na kartach wszystkie działania matematyczne są zobrazowane. Dzięki
temu dziecku łatwiej jest zrozumieć,
na czym polega proces multiplikacji,
czyli mnożenia.
A4, 20 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5), plastikowe kieszonki, 4 woreczki strunowe, teczka
ISBN 978-83-7134-397-1

Marta Sobalska

LUBIĘ LICZYĆ
Zbiór zadań dla przedszkolaków
kształcący zdolności logicznego
myślenia i liczenia
Dla dzieci 4+
To niezwykła książeczka, która wprowadzi dzieci w tajemniczy świat cyfr.
Pokaże, jak niesamowite są figury
geometryczne i co z nich można wyczarować. Rozwinie zainteresowania
matematyczne i udowodni, że matematyki nie należy się bać.
A4 (albumowy), 32 kol. str.
ISBN 978-83-7134-752-8

36,00
Olga Pawlik

KOLOROWY KALENDARZ
Karty edukacyjne do nauki
kalendarza
Propozycja odkrywania w formie zabawy jednego z działów matematyki
konkretnej. Publikacja jest przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym,
szczególnie dla uczniów klas I–IV,
choć z wieloma zadaniami poradzą
sobie także przedszkolaki.
A4, 35 kol. kart, 44 str. (zeszyt A4 albumowy)
ISBN 978-83-8080-032-8

W trosce o harmonijny rozwój dzieci...
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Terapia, specjalne potrzeby edukacyjne
Seria JA I MÓJ ŚWIAT
Seria została przygotowana z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i autyzmem, dla których korzystanie z podręczników dla szkół masowych jest zbyt trudne. Ja i mój świat pozwala na systematyczne, zaplanowane wprowadzanie treści edukacyjnych związanych z poznawaniem środowiska społeczno-przyrodniczego. Dopełnieniem podręczników są karty pracy, zadania domowe, zabawy i piosenki
oraz prezentacje. Ciekawe i nowatorskie ćwiczenia zawarte w kartach pracy i zadaniach domowych pomagają w utrwaleniu zdobywanej wiedzy oraz kształtują kompetencje szkolne.

30,00
29,00
39,00

23,80

8,60

JA I MÓJ ŚWIAT – Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Etap obrazka
• Podręcznik – część 1 i 2

•
•
•
•

A4 (albumowy), 128 kol. str.; ISBN 978-83-7134-743-6 (część 1); 124 kol. str.; ISBN 978-83-7134-744-3 (część 2)

Karty pracy

A4, 118 kol. kart w bloku, 8 str. (zeszyt A5), 3 ark. naklejek, teczka; ISBN 978-83-7134-745-0

Zadania domowe

25,83

A4, 118 kart w bloku, 8 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-7134-746-7

Piosenki, prezentacje i zabawy
płyta CD + płyta DVD

Program edukacyjny

A5, 40 str.; ISBN 978-83-8080-014-4

34,50
32,50
42,00

42,76

23,80

JA I MÓJ ŚWIAT 2 – Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Etap wyrazu
• Podręcznik – część 1 i 2 – wydanie rozszerzone

•
•
•
•

A4 (albumowy), 172 kol. str.; ISBN 978-83-8080-033-5 (część 1); 148 kol. str.; ISBN 978-83-8080-034-2 (część 2)

Karty pracy

A4, 124 kol. karty w bloku, 12 str. (zeszyt A5), 4 ark. naklejek, teczka; ISBN 978-83-7134-794-8

Zadania domowe

A4, 118 kart w bloku, 8 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-7134-795-5

23,37

Piosenki i zabawy

A4, 67 kol. kart w bloku, 56 str. (zeszyt), 1 płyta CD, teczka; ISBN 978-83-8080-015-1

Prezentacje

1 płyta CD

31,00
40,00

20,50

44,88

24,60

JA I MÓJ ŚWIAT 3 – Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Etap zdania
• Podręcznik – część 1 i 2

•
•
32,00

•
•

A4, 128 kol. str.; ISBN 978-83-7134-850-1 (część 1); 132 kol. str.; ISBN 978-83-7134-851-8 (część 2)

Karty pracy

A4, 121 kol. kart w bloku, 12 str. (zeszyt A5), 4 ark. naklejek, teczka; ISBN 978-83-7134-852-5

Zadania domowe

A4, 120 kart w bloku, 8 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-7134-853-2

Piosenki i zabawy

A4, 84 kol. karty w bloku, 64 str. (zeszyt), 1 płyta CD, teczka; ISBN 978-83-7134-854-9

Prezentacje

1 płyta CD

Karty pracy i materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
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Terapia, specjalne potrzeby edukacyjne

35,00

31,00

33,00

34,00

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska

POZNAJĘ I ROZUMIEM ŚWIAT
• KARTY PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,
dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno-wychowawczych – część 1, 2, 3 i 4

•

A4, 107 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-864-8 (część 1)
A4, 86 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-865-5 (część 2)
A4, 95 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-866-2 (część 3)
A4, 99 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-867-9 (część 4)

33,30

Przewodnik dla nauczyciela
B5, 256 str., 2 płyty CD; ISBN 978-83-7134-882-2

Cała seria składa się z 4 teczek i przewodnika dla nauczyciela. Komplet Poznaję i rozumiem świat zaplanowany jest na jeden rok szkolny.

33,00

32,00

31,00

34,00

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
KARTY PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
• Jesień A4, 96 kart w bloku, 8 str. (zeszyt B5), teczka; ISBN 978-83-7134-716-0
• Zima A4, 84 karty w bloku, 8 str. (zeszyt B5), teczka; ISBN 978-83-7134-717-7
• Wiosna A4, 80 kart w bloku, 8 str. (zeszyt B5), teczka; ISBN 978-83-7134-718-4
• Lato A4, 98 kart w bloku, 8 str. (zeszyt B5), teczka; ISBN 978-83-7134-719-1

Jest to propozycja pomocy dydaktycznej dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów
pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

Ć!

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
PODRĘCZNIK dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną

A4, 112 kol. str.; ISBN 978-83-7134-887-7

Ć!
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OW
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N

33,00
164,50

42,00
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE
I SPOŁECZNE
Przewodnik dla nauczyciela
Jest przeznaczony dla nauczycieli,
pedagogów i terapeutów pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym oraz
ze sprzężeniami.

30

24,50

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
ze sprzężeniami oraz mających trudności w uczeniu się.

B5, 436 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-996-6

Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

31,00

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE
I SPOŁECZNE
Pakiet edukacyjny dla uczniów
z niepełnosprawnością
intelektualną
Pakiet edukacyjny przeznaczony jest
dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami
oraz dla dzieci mających trudności
w uczeniu się.
A4, 4 teczki z kartami pracy + podręcznik,
sztywna teczka; ISBN 978-83-7134-967-6

35,00

Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

KARTY PRACY dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną
• Jesień

•
•

A4, 88 kart w bloku, 8 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-7134-600-2

Zima

A4, 72 karty w bloku, 8 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-7134-617-0

Wiosna, Lato

A4, 100 kart w bloku, 8 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-7134-631-6

Karty pracy powstały z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu
głębszym i ze sprzężeniami. Publikację można wykorzystywać jako
pomoc edukacyjną w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych,
na zajęciach rewalidacyjnych, a także w domu jako materiał podtrzymujący proces dydaktyczny. Karty... zawierają ćwiczenia z zakresu
rozumienia mowy, nazywania i poznawania przedmiotów, czynności
i zjawisk. Kształtują one u uczniów funkcje percepcyjne, poznawcze
oraz emocjonalno-motywacyjne niezbędne w procesie nauki. Zadania
są zróżnicowane pod względem stopnia trudności, a układ stron i ćwiczeń odpowiada potrzebom uczniów o znacznie obniżonej sprawności
funkcji percepcyjno-motorycznych i poznawczych.

Karty pracy i materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością

Terapia, specjalne potrzeby edukacyjne

34,50

33,50

32,50

34,00

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska

UCZĘ SIĘ Z KARTAMI PRACY
KARTY PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
Z elementami przysposobienia do pracy
część 1–4

Karty pracy przygotowano z myślą o uczniach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów szkół przysposabiających do pracy, ale można ją
także wykorzystać w szkołach specjalnych – podstawowych i gimnazjach, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych
i klasach integracyjnych.

A4, 113 kart w bloku, 8 str. (zeszyt B5), teczka; ISBN 978-83-7134-796-2 (część 1)
A4, 93 karty w bloku, 8 str. (zeszyt B5), teczka; ISBN 978-83-7134-797-9 (część 2)
A4, 90 kart w bloku, 8 str. (zeszyt B5), teczka; ISBN 978-83-7134-798-6 (część 3)
A4, 108 kart w bloku, 8 str. (zeszyt B5), teczka; ISBN 978-83-7134-799-3 (część 4)

Karty są skonstruowane tak, aby nauczyciel korzystał z gotowych poleceń, a stosując zasadę indywidualizacji – sam
mógł je modyfikować, dostosowując zadania do możliwości intelektualnych ucznia. Treść kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Ć!
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35,00

36,00

34,00

36,50

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska

PRACUJĘ Z KARTAMI PRZEZ CAŁY ROK
KARTY PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – część 1–4

26,00

A4, 98 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-979-9 (część 1)
A4, 108 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-980-5 (część 2)
A4, 96 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-981-2 (część 3)
A4, 109 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-982-9 (część 4)

Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska

Seria Pracuję z kartami przez cały rok przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym, ze sprzężeniami oraz mających trudności w uczeniu się. Materiał opracowano z uwzględnieniem zmian zachodzących
w przyrodzie, ważnych wydarzeń oraz cyklu życia człowieka. Podręcznik oraz karty pracy są zgodne z podstawą programową MEN.

N

31,50
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

MATEMATYKA – KARTY PRACY
dla uczniów
z niepełnosprawnością
intelektualną – część 1 i 2

A4, 104 kol. str.; ISBN 978-83-7134-978-2

Ć!

OŚ
OW

34,00

37,00

PRACUJĘ Z KARTAMI PRZEZ CAŁY ROK
PODRĘCZNIK dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną

PLASTYKA
Obrazy konturowe dla uczniów
z niepełnosprawnością
intelektualną

A4, 96 kol. kart w bloku, teczka
ISBN 978-83-8080-002-1 (część 1)

To pomoc dydaktyczna przeznaczona dla
nauczycieli, pedagogów i terapeutów
pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami
oraz mającymi trudności w uczeniu się.

A4, 113 kol. kart w bloku, teczka
ISBN 978-83-8080-003-8 (część 2)

A4, 115 kart w bloku, teczka
ISBN 978-83-8080-000-7

Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

ZAJĘCIA
KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

ZAJĘCIA
KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

KARTY PRACY

KARTY PRACY

dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

część 1

część 2

Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – część 1 i 2
Karty pracy adresowane są do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, dysleksją oraz różnymi deficytami rozwojowymi. Przeznaczone są do
stosowania w przedszkolach masowych oraz specjalnych, a także w nauczaniu początkowym w klasach integracyjnych
i oddziałach edukacyjno-terapeutycznych podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Część 1: teczka A4; ISBN 978-83-8080-125-7
Część 2: teczka A4; ISBN 978-83-8080-126-4

Karty pracy i materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
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Terapia, specjalne potrzeby edukacyjne

56,00

51,00

50,00

43,00

Renata Naprawa, Alicja Tanajewska

KARTY PRACY
dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
• JEST JUŻ JESIEŃ A4, 173 kol. karty w bloku, sztywna teczka; ISBN 978-83-7134-905-8
• NADESZŁA ZIMA A4, 148 kol. kart w bloku, sztywna teczka; ISBN 978-83-7134-906-5
• PRZYSZŁA WIOSNA A4, 143 kol. karty w bloku, sztywna teczka; ISBN 978-83-7134-907-2
• NARESZCIE LATO A4, 106 kol. kart w bloku, sztywna teczka; ISBN 978-83-7134-908-9

Publikacja zawiera materiał z trzech obszarów: samoobsługi, uspołecznienia, rozwijania sprawności i umiejętności.
Tematyka kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
i umożliwia pełną realizację treści zawartych w podstawie programowej.

13,00
Renata Naprawa, Alicja Tanajewska

PRZEWODNIK DO KARTY PRACY
dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym
B5, 100 str.; ISBN 978-83-7134-915-7

Ć!
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43,00

44,00

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska

KARTY PRACY dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną
• JESIEŃ A4, 150 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-937-9
• ZIMA A4, 148 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-938-6
• WIOSNA A4, 142 kol. karty w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-939-3
• LATO A4, 136 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-940-9

Seria kart pracy Śladami pór roku... jest przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną. Zawiera
materiał z trzech obszarów: samoobsługi, uspołecznienia oraz rozwijania sprawności i umiejętności.

42,00

39,00

14,00

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa

ŚLADAMI PÓR ROKU
Przewodnik dla nauczyciela
Przewodnik umożliwi nauczycielom: monitorowanie realizacji podstawy programowej uczniów
z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym; zaplanowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla swojego ucznia oraz zapis
tematów realizacji zajęć w dziennikach lekcyjnych.
B5, 80 str.; ISBN 978-83-7134-917-1

komplet
4 teczek

168,00

Ć!

OŚ
OW

N

46,20

44,10

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa

PODRÓŻ PRZEZ PORY ROKU Z KARTAMI PRACY
Karty pracy dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym – część 1–4
A4, 156 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-931-7 (część 1)
A4, 142 kol. karty w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-932-4 (część 2)
A4, 154 kol. karty w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-933-1 (część 3)
A4, 138 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-934-8 (część 4)
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Seria przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami oraz mających trudności w uczeniu się. Materiał opracowano
z uwzględnieniem zmian zachodzących w przyrodzie, ważnych wydarzeń oraz cyklu życia człowieka.

45,15

43,05

22,00

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa

PODRÓŻ PRZEZ PORY ROKU
Z KARTAMI PRACY
Przewodnik dla nauczyciela
Przewodnik umożliwi nauczycielom: monitorowanie realizacji podstawy programowej uczniów
z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym;
zaplanowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla swojego ucznia.
B5, 140 str.; ISBN 978-83-7134-862-4

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością

komplet
4 teczek

178,50

Terapia, specjalne potrzeby edukacyjne
Ć!

OŚ
OW

N

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa

UCZĘ SIĘ CZYTAĆ, PISAĆ I LICZYĆ
KARTY PRACY dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – część 1–4
A4, 139 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-8080-045-8 (część 1)
A4, 129 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-8080-046-5 (część 2)
A4, 128 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-8080-047-2 (część 3)
A4, 136 kol. kart w bloku, teczka; ISBN 978-83-8080-048-9 (część 4)

Renata Naprawa, Alicja Tanajewska

Uczę się czytać, pisać i liczyć to karty pracy adresowane do: uczniów ze specjalnymi potrzebami; uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; uczniów z trudnościami
w uczeniu się wynikającymi z deficytów rozwojowych; sześciolatków w normie intelektualnej, których rozwój przebiega typowo; nauczycieli
szkół masowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; rodziców uczniów.

N

OŚ
OW

Ć!

N

OŚ
OW

N

18,00

w sztywnej
teczce

Małgorzata Podleśna

25,00

38,00

Justyna Janosz
Małgorzata Kurowska

Justyna Janosz
Małgorzata Kurowska

BOŻE NARODZENIE
Karty pracy dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

ZNAJOMY–NIEZNAJOMY
Karty pracy dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

Karty pracy opierają się na materiale
obrazkowym i wyrazowym, służą nauce czytania globalnego i doskonalą
umiejętność liczenia.

Publikacja ma na celu przygotowanie
uczniów do radzenia sobie w kontaktach z nieznajomymi.

A4, 61 kart w bloku, sztywna teczka
ISBN 978-83-7134-904-1

B5, 220 str.; ISBN 978-83-8080-104-2

Ć!

Ć!

OŚ
OW

UCZĘ SIĘ CZYTAĆ, PISAĆ I LICZYĆ
Przewodnik dla nauczyciela

A4, 49 kol. kart w bloku, 6 kol. kart (luzem),
teczka; ISBN 978-83-7134-841-9

Olga Kłodnicka

Jacek Stojanowski

CO MNIE OTACZA?
Karty pracy dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i trudnościami
w komunikacji

ROZWIJANIE KOMUNIKACJI
Karty pracy dla uczniów
z niepełnosprawnością
intelektualną, autyzmem
oraz problemami
w komunikowaniu się

Publikacja powstała, aby pomóc w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji. Prezentowany materiał
jest spójny i nie obejmuje zbędnych,
zakłócających percepcję treści.
A4, teczka; ISBN 978-83-8080-105-9

Karty pracy powstały z myślą o uczniach mających problemy z komunikowaniem się. Proponowane zadania
rozwijają kompetencje społeczne,
uczą prawidłowych relacji oraz interakcji z innymi.

ELEMENTARZ DO NAUKI
CZYTANIA
dla I etapu nauczania uczniów
z niepełnosprawnością
intelektualną
Ćwiczenia zawarte w Elementarzu... mają
na celu pomoc uczniom w opanowaniu:
umiejętności rozpoznawania drukowanych liter wielkich i małych; techniki czytania sylab otwartych oraz dwu-, trzysylabowych wyrazów zbudowanych z sylab
otwartych; na dalszym etapie – całościowego czytania sylaby zamkniętej.
A4 (albumowy), 104 kol. str.
ISBN 978-83-7134-960-7

A4, teczka; ISBN 978-83-8080-128-8

37,00

33,00

29,00

35,00
Małgorzata Szewczyk

KARTKA Z KALENDARZA
Zestaw tematycznych kart
pracy

Maria Dawidowicz, Katarzyna Kozak

CO DZIEŃ NAPRZÓD!
Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

•

OTO JA

A4, 86 kol. kart w bloku, 8 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-8080-006-9

•

OTO MY A4, 99 kol. kart w bloku, 8 str. (zeszyt A5), teczka

•

OTO ŚWIAT A4, 91 kol. kart w bloku, 8 str. (zeszyt A5), teczka

ISBN 978-83-8080-007-6

Zadania mają na celu poszerzanie wiedzy dziecka o samym sobie,
o najbliższym i dalszym otoczeniu, o zachodzących w świecie prawidłowościach. Pomagają rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe, funkcje
percepcyjne oraz sprawność grafomotoryczną. Polecenia zostały sformułowane w taki sposób, żeby nieustannie, przy każdej okazji zachęcać
dziecko do mówienia lub komunikowania się w dostępny mu sposób.

ISBN 978-83-8080-008-3

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością

Celem publikacji jest chronologiczne
porządkowanie wydarzeń z życia dziecka, zrozumienie przez nie upływu
czasu i zdobycie umiejętności umiejscawiania zdarzeń w ramach własnoręcznie zbudowanego kalendarza.
A4, 40 dwustronnych kart w bloku +
12 kart w bloku, 12 str. (zeszyt B5), teczka
ISBN 978-83-7134-820-4
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34,00
Joanna Bladowska
Aleksandra Szakiewicz

ODŻYWIANIE
Ćwiczenia rozwijające
umiejętność słuchania,
mówienia i myślenia
Materiały przeznaczone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. W skład publikacji wchodzą:
karty z łatwymi tekstami, obrazki, gra
edukacyjna i karty pracy.
A4, 18 kol. kart, 68 str. (zeszyt), teczka
ISBN 978-83-7134-596-8

15,00

14,00

Joanna Bladowska, Aleksandra Szakiewicz

POZNAJEMY ZAWODY I MIEJSCA PRACY
• Karty pracy. Ćwiczenia rozwijające sprawność
grafomotoryczną oraz procesy poznawcze dla
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

•

33,00

A4, 60 kol. str., ISBN 978-83-7134-733-7

Joanna Bladowska
Aleksandra Szakiewicz

Aleksandra Feder
Anna Nieścierowicz

POZNAJEMY ZAWODY I MIEJSCA
PRACY
Pakiet edukacyjny dla uczniów
z niepełnosprawnością
intelektualną

PROGRAM KSZTAŁCENIA
ZINTEGROWANEGO
dla I etapu edukacyjnego
sześcioletniej szkoły
podstawowej specjalnej dla
uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim

W publikacji znajdują się materiały
edukacyjne usprawniające i kształtujące procesy poznawcze uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną.

Materiały edukacyjne rozwijające i kształtujące
procesy poznawcze dla dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną
A4, 56 kol. str., ISBN 978-83-7134-732-0

Ć!

INDYWIDUALNE PROGRAMY
EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE
dla I etapu nauczania uczniów
z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym
B5, 120 str.; ISBN 978-83-7134-236-3

Ć!

Ć!

OŚ
OW
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N

Renata Naprawa
Kornela Maternicka
Alicja Tanajewska

N

N

14,50

13,50

14,00

18,50

Renata Naprawa, Alicja Tanajewska

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa

INDYWIDUALNE PROGRAMY
EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE
dla IV etapu nauczania uczniów
z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym

PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym, znacznym
i niepełnosprawnością sprzężoną

NOWE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE
dla I etapu nauczania uczniów
z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym

NOWE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE
dla II etapu nauczania uczniów
z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym

Proponowane programy umożliwiają
wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych.

Programy są ściśle skorelowane z publikacjami: Śladami pór roku. Karty pracy dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną.

Programy są ściśle skorelowane z publikacjami: Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Programy są ściśle skorelowane z publikacjami: Podróż przez pory roku z kartami pracy. Karty pracy dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym.

B5, 100 str.; ISBN 978-83-7134-817-4

B5, 76 str.; ISBN 978-83-7134-950-8

B5, 68 str.; ISBN 978-83-7134-969-0

13,65
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B5, 44 str.
ISBN 978-83-7134-324-7

A4, 56 kol. str. (zeszyt) + 60 kol. str. (zeszyt),
teczka; ISBN 978-83-7134-968-3

OŚ
OW

17,90

7,00

18,90

Renata Naprawa
Alicja Tanajewska
Ewa Korzeniewska

Renata Naprawa
Alicja Tanajewska
Krystyna Szczepańska

POMÓŻ DZIECIOM ZROZUMIEĆ
ŚWIAT
Programy dla uczniów edukacji
wczesnoszkolnej oraz uczniów
z niepełnosprawnością
w stopniu lekkim

OTWÓRZ SIĘ NA ŚWIAT
Programy dla uczniów
drugiego etapu nauczania
oraz uczniów
z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim

B5, 160 str.
ISBN 978-83-7134-584-5

B5, 192 str.
ISBN 978-83-7134-665-1

B5, 116 str.; ISBN 978-83-7134-961-4

22,00

12,00
Renata Naprawa
Alicja Tanajewska
Ewa Korzeniewska
Krystyna Szczepańska

ZROZUMIEĆ SAMEMU ŚWIAT
Program nauczania dla
III etapu edukacji uczniów
z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim
B5, 216 str.; ISBN 978-83-7134-342-1

16,00

Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach,
Krystyna Szczepańska

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości
psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach
prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na
poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych
• I etap edukacyjny

•

B5, 168 str.; ISBN 978-83-8080-089-2

II etap edukacyjny

B5, 108 str.; ISBN 978-83-8080-090-8

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością • Programy edukacyjno–terapeutyczne

Terapia, specjalne potrzeby edukacyjne

16,00
Renata Naprawa, Alicja Tanajewska,
Krystyna Szczepańska

UWIERZ W SIEBIE
Program terapeutyczny
dla uczniów o specyficznych
i specjalnych potrzebach
edukacyjnych

13,50
Alicja Tanajewska

Program ten wychodzi naprzeciw
problemom w nauce czytania i pisania uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

PROGRAM ZAJĘĆ
dydaktyczno-wyrównawczych
oraz korekcyjno-kompensacyjnych
dla uczniów klas 1–3
z trudnościami w liczeniu
i zdobywaniu umiejętności
matematycznych
Edukacja matematyczna

B5, 172 str.; ISBN 978-83-7134-411-4

B5, 80 str.; ISBN 978-83-7134-804-4

15,00

13,00

Renata Naprawa, Alicja Tanajewska,
Dorota Kołodziejska

Alicja Tanajewska
Iwona Kiełpińska

PROGRAM ZAJĘĆ
dydaktyczno-wyrównawczych
oraz korekcyjno-kompensacyjnych
dla uczniów klas 1–3
z trudnościami w czytaniu
i pisaniu
Edukacja polonistyczna
B5, 80 str.; ISBN 978-83-7134-773-3

JA TEŻ TO POTRAFIĘ
Program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów
edukacji wczesnoszkolnej
Jest to program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, podczas których
usprawnia się zaburzone funkcje
i wspomaga funkcje rozwijające się
prawidłowo, aby stały się wsparciem
dla tych zaburzonych.
B5, 96 str.; ISBN 978-83-7134-619-4

31,50
Christina Krause

PROGRAM JA TO JA
Wzmacnianie poczucia własnej
wartości u dzieci w wieku
przedszkolnym z udziałem
Pauliny i Emila
Program wspiera dzieci w rozwijaniu
pewności siebie, nabywaniu umiejętności komunikacyjnych i lepszym
poznawaniu siebie i innych.
A4, 164 kol. str., plakat A3, 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-576-0

Ć!
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14,50

14,00

12,00

9,50

14,00

Małgorzata Barańska

Małgorzata Barańska

Renata Zofia Rutkowska

Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś

Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś

KRAMIK
Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne

ĆWICZENIA
KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
dla dzieci 6–9-letnich

ZESTAW ĆWICZEŃ DO ZAJĘĆ
KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH
dla dzieci w wieku 10–12 lat

Ćwiczenia służą doskonaleniu umiejętności czytania i pisania, rozwijaniu
percepcji wzrokowej i słuchowej,
kształceniu orientacji przestrzennej,
usprawnianiu motoryki małej i trenowaniu pamięci.

Opracowanie składa się z czterech
części: ćwiczeń kształcących sprawność manualną, słuch fonematyczny,
percepcję wzrokową i sprawność
grafomotoryczną. Ćwiczenia te można
wykorzystywać podczas zajęć indywidualnych oraz zajęć z grupą dzieci.

Są to zadania rozwijające percepcję
wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację, sprawność
grafomotoryczną, orientację przestrzenną i wyobraźnię oraz percepcję
słuchową.

JA I MOJE POTRZEBY
Program kinestetyczno-komunikacyjny dla dzieci
ze znaczną lub głęboką
niepełnosprawnością
intelektualną

MÓJ DZIEŃ
Program zajęć stymulująco-terapeutycznych dla dzieci
ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną

A4, 72 str.
ISBN 978-83-7134-654-5

A4, 56 kol. str.; ISBN 978-83-7134-436-7

A4, 52 str.
ISBN 978-83-7134-311-7

Publikacja jest skierowana głównie do
rodziców dzieci z głęboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
A5, 52 str.; ISBN 978-83-7134-951-5

Zawarty w publikacji program zajęć
ma za zadanie wspomóc rozwój motoryczny i rozwój mowy oraz jest pomocny w oswojeniu dziecka z dźwiękami związanymi z życiem domowym.
A5, 40 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-919-5

Ć!

OŚ
OW

N

19,00
84,00

16,50

15,00

Anna Mocek-Kmieć

ZABAWY NA 4 ŁAPKI
Program zajęć
kynoterapeutycznych
rozwijający funkcje poznawcze
i percepcyjno-motoryczne
Kompletny program kynoterapeutyczny, zawierający opisy niebanalnych
zajęć i kolorowe materiały potrzebne
do ich realizacji (karty pracy, gry, wycinanki i wiele innych).
A4, 92 karty, 56 str. (zeszyt B5), sztywna
teczka; ISBN 978-83-7134-954-6

13,00

38,00

MYŚLĘ, ROZWIĄZUJĘ I... WIEM!
• Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 1–3
• Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 4–6

Alicja Tanajewska, Renata Naprawa

A4, 80 str.; ISBN 978-83-7134-711-5 (klasy 1–3)
A4, 80 str.; ISBN 978-83-7134-712-2 (klasy 4–6)

B5, 80 str.; ISBN 978-83-7134-731-3 (Indywidualny program...)
A4, 91 kart w bloku, 16 str. (zeszyt), teczka; ISBN 978-83-7134-730-6 (Karty pracy)
A4, 160 str.; ISBN 978-83-7134-729-0 (Arkusz monitoringu...)

Ćwiczenia te zostały przygotowane dla uczniów klas 1–3 i 4–6. Są podzielone na działy skupiające się na poszczególnych umiejętnościach, z którymi
dzieci w tym wieku najczęściej mają problemy. Te umiejętności to: sprawność manualna, grafomotoryka, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa,
pisanie i czytanie.

DIAGNOZA ROZWOJU UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM
• Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
• Karty pracy
• Arkusz monitoringu rozwoju ucznia

Programy edukacyjno–terapeutyczne • Ćwiczenia korekcyjno–kompensacyjne
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ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
• JEDZENIE

• UBIERANIE SIĘ

• HIGIENA OSOBISTA I POTRZEBY FIZJOLOGICZNE

• JA JAKO KONSUMENT

• JA W ŚWIECIE TECHNIKI I TECHNOLOGII
INFORMACYJNEJ

• SYGNALIZOWANIE SAMOPOCZUCIA

• JA W BEZPIECZNYM ŚWIECIE

• JA JAKO UCZEŃ

• BUDOWANIE WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI

• JA I PRZYRODA

• BĘDĘ DOROSŁY

• JA JAKO CZŁONEK RODZINY

• JA W ŚWIECIE KULTURY I ROZRYWKI. MÓJ CZAS WOLNY

• JA W SPOŁECZEŃSTWIE I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

• JA W ROZMOWIE

• MOJE ZDROWIE. JA W CHOROBIE

• CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną to seria książek-spiralek opracowana w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.
Umożliwią one osiągnięcie celów kształcenia oraz realizację treści nauczania i wychowania zawartych w podstawie programowej.
Do omówienia zagadnień wykorzystano zdjęcia. Na stronach parzystych znajdują się fotografie dla ucznia. Na stronach nieparzystych – pytania, które
czyta nauczyciel, terapeuta lub rodzic. Pierwsze pytania dotyczą zdjęcia. Kolejne pomagają zdobyć lub utrwalić dodatkowe wiadomości i umiejętności
związane z omawianym tematem. Ostatnie pytania dotyczą doświadczeń ucznia. Pod pytaniami umieszczono ćwiczenia dla dziecka, dzięki którym
ma ono utrwalić zdobyte informacje.
B5, 96 kol. str.

Przykładowe strony:
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PROGRAM
KOMPUTEROWY
DO SKALI
RYZYKA
DYSLEKSJI

21,00

16,80

16,00

Marta Bogdanowicz

Marta Bogdanowicz

Marta Bogdanowicz

RYZYKO DYSLEKSJI,
DYSORTOGRAFII I DYSGRAFII
Skala Ryzyka Dysleksji wraz
z normami dla klas I i II

PORTRETY NIE TYLKO
SŁAWNYCH OSÓB Z DYSLEKSJĄ

TRUDNE LITERY B, D, G, P
Zeszyt ćwiczeń dla klas 0 i I–III

Autorka zebrała w tej książce historie
osób, które miały lub mają trudności
w uczeniu się. Pokazała sylwetki nie
tylko swoich pacjentów, ale także
osób sławnych (np. Hansa Christiana
Andersena, Adama Mickiewicza, Alberta Einsteina).

W książce znajdują się ćwiczenia, które mogą wykonywać dzieci już w wieku przedszkolnym. W trakcie pracy
pobudzane są różne zmysły dziecka
jednocześnie, uczy się więc ono metodą polisensoryczną.

W publikacji została zaprezentowana
Skala Ryzyka Dysleksji (SRD) – niewymagające wiele czasu i nieskomplikowane narzędzie badawcze stosowane
w celu wczesnego wykrycia ryzyka
dysleksji.
B5, 184 str.; ISBN 978-83-7744-002-5

B5, 332 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-254-7

A4, 100 str.
ISBN 978-83-7134-147-2

20,00
PROGRAM KOMPUTEROWY
DO SKALI RYZYKA DYSLEKSJI
Test ma formę kwestionariusza zawierającego 21 stwierdzeń dotyczących objawów ryzyka dysleksji, które
należy ocenić według 4-stopniowej
skali. Ogólna ocena pozwoli na stwierdzenie, czy dziecko należy do grupy
ryzyka dysleksji i jaki jest stopień tego
ryzyka.
DOSTĘPNY NA
WWW.HARMONIA.EDU.PL

Ć!

29,00
Katarzyna Maria Bogdanowicz

DYSLEKSJA A NAUCZANIE
JĘZYKÓW OBCYCH
Przewodnik dla nauczycieli
i rodziców uczniów z dysleksją
W książce omówiono zjawisko dysleksji i problemy, które w związku z nim
pojawiają się podczas nauki języka
obcego, oraz przedstawiono konkretne wskazówki i techniki ułatwiające
nauczanie ucznia dyslektycznego.
B5, 280 str.; ISBN 978-83-7134-476-3

Ć!

OŚ
OW

Ć!
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OW

N

N

15,00
33,00
Redakcja naukowa:
Grażyny Krasowicz-Kupis

DIAGNOZA DYSLEKSJI
Najważniejsze problemy
Książka w usystematyzowany sposób przedstawia problemy związane
z diagnozowaniem dysleksji. Adresowana jest przede wszystkim do praktyków, ale także do nauczycieli i rodziców dzieci z problemami w uczeniu się.
B5, 356 str.; ISBN 978-83-7134-343-8

26,00

87,00

Gavin Reid, Shannon Green

Gavin Reid

100 I WIĘCEJ POMYSŁÓW, JAK
POMÓC DZIECKU Z DYSLEKSJĄ

DYSLEKSJA
Podręcznik praktyka

Publikacja to zbiór wypróbowanych
i efektywnych metod pracy z dziećmi
z diagnozą dysleksji. Zawarte w książce ćwiczenia i pomysły mogą być łatwo modyfikowane i dostosowywane
do różnych rodzajów zajęć.

Kompleksowy przewodnik po dysleksji.
Autor wyjaśnia istotę tego zaburzenia,
uwzględniając czynniki biologiczne,
kulturowe i językoznawcze. Ukazuje
różne aspekty systemu szkolnictwa
(zarządzanie szkołą, program nauczania, style i strategie uczenia się), które
mają wpływ na życie i edukację uczniów z trudnościami w czytaniu.

B5, 192 str.
ISBN 978-83-7744-077-3

B5, 656 str.; ISBN 978-83-7744-152-7

12,60
Dominika Kamińska
Alicja Ślęzak-Stachulak

DOBASOLI DO KANUKA
Ćwiczenia czytania
pseudowyrazów dla dzieci
z dysleksją
Jest to zbiór nietypowych ćwczeń,
w których dominują słowa pozbawione znaczenia. Tak dobrany materiał
sprawia, że dzieci koncentrują się na
odczytywaniu ich – nie mogą bowiem
zgadywać lub domyślać się ich treści.

15,00

64,00

Barbara Gołębiowska-Małek

WYRAZOWE POTYCZKI
WZROKOWE
Pomoc terapeutyczna opracowana z myślą o dzieciach z dysleksją, z trudnościami
w czytaniu, z zaburzoną analizą i syntezą
wzrokową oraz słabą koncentracją. Publikacja zawiera dwuetapowe zadania na
materiale literowym i graficznym. Zaproponowane ćwiczenia bazują na przeróżnych kombinacjach z użyciem wyrazów
i polegają m.in. na: odnajdywaniu
brakujących liter, tworzeniu wyrazów
z rozsypanek literowych i sylabowych itp.
A4 (albumowy), 72 str.
ISBN 978-83-7134-987-4

15,50

16,00

Sally Shaywitz

POKONAĆ DYSLEKSJĘ
Nowy, kompletny, oparty na
badaniach naukowych program
dla osób z zaburzeniami
czytania na każdym poziomie
Książka przedstawia najnowsze
ustalenia w zakresie zaburzeń czytania i metody, które – w połączeniu
z ciężką pracą i odpowiednią pomocą – pomogą przezwyciężyć problemy
związane z dysleksją.
B5, 512 str.; ISBN 978-83-7744-150-3

14,00

Elżbieta Suwalska

ĆWICZENIA W TERAPII DYSLEKSJI I DYSORTOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS IV–VI
• CH – H

•
•
•

A4, 88 str.; ISBN 978-83-7134-776-4

Ó–U

A4, 88 str.; ISBN 978-83-7134-774-0

RZ – Ż

A4, 100 str.; ISBN 978-83-7134-775-7

Zmiękczenia

A4, 76 str.; ISBN 978-83-7134-777-1

Publikacje zawierają zestawy wierszy oraz ćwiczeń do wykorzystania podczas terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV–VI. Przedstawiony materiał ortograficzny nie tylko pomaga doskonalić praktyczne umiejętności i znajomość zasad pisowni liter, ale także usprawnia procesy analizy
i syntezy wzrokowej. W publikacji znajdują się różnorodne ćwiczenia, takie jak: logogryfy, krzyżówki,
przeskakiwanki, szyfrowanki, które wzbogacają słownictwo i stymulują rozwój intelektualny. Zaproponowane przez autorkę wierszyki mogą być również wykorzystywane podczas zajęć polonistycznych
i artystycznych (teatr, drama, plastyka).

A4, 52 str.; ISBN 978-83-7134-469-5

Dysleksja • Dysortografia
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komplet

25,00
12,00

12,00

9,00

9,00

14,00
11,00

Joanna Baran

Elżbieta Szymankiewicz

PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW Z DYSORTOGRAFIĄ
• Różnicowanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

•
•
•

DYSLEKTYCZNE UCHO
Zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój
percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów
z dysleksją

Częścią zasadniczą publikacji są ćwiczenia
w uzupełnianiu luk w wyrazach oraz wyjaśniające pisownię. Zgromadzenie dużej liczby
przykładów oraz podzielenie materiału na
małe partie ułatwia opanowanie danej trudności ortograficznej. Na końcu znajdują się
również krótkie dyktanda.

A4, 88 str.; ISBN 978-83-7134-359-9

Różnicowanie głosek miękkich i zmiękczonych
A4, 92 str.; ISBN 978-83-7134-360-5

Różnicowanie głosek i oraz j
A4, 56 str.; ISBN 978-83-7134-361-2

Różnicowanie głosek nosowych ą, ę oraz połączeń om, on, em, en

Wykonując zaprezentowane zadania, uczeń pracuje
na słowach lub pseudosłowach oraz ćwiczy pamięć
słuchową. Wiele ćwiczeń robi tylko ustnie.
A4, 76 str.; ISBN 978-83-7134-320-9 (książka)
A4, 44 str.; ISBN 978-83-7134-321-6 (zeszyt)

A4, 52 str.; ISBN 978-83-7134-362-9

28,00

33,00

15,00

14,00

17,00

Kazimierz Słupek

GDY DZIECKO MA PROBLEMY
Z CZYTANIEM
Książka ta adresowana jest zarówno do terapeutów pedagogicznych
prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej, jak i do rodziców.
Zawiera szereg praktycznych wskazówek do pracy z dziećmi ryzyka dysleksji i z każdym dzieckiem mającym
trudności w czytaniu.

Justyna Łomża
Opracowanie graficzne: Irmina Knapik

Justyna Łomża
Opracowanie graficzne: Irmina Knapik

ABC MÓWIENIA, CZYTANIA I PISANIA
Umiem mówić i czytać. Podręcznik do
nauki czytania dla dzieci z wadą słuchu
oraz problemami w nauce mówienia,
czytania i pisania

ABC MÓWIENIA, CZYTANIA I PISANIA
Umiem mówić, czytać i pisać. Zeszyt do
rewalidacji dla dzieci z wadą słuchu oraz
problemami w nauce mówienia, czytania
i pisania – część I i II

A4, 148 kol. str.; ISBN 978-83-7134-696-5

A4, 64 kol. str.; ISBN 978-83-7134-697-2 (część I)
A4, 76 kol. str.; ISBN 978-83-7134-698-9 (część II)

Justyna Łomża

ABC MÓWIENIA, CZYTANIA I PISANIA
Program nauczania
B5, 80 str.; ISBN 978-83-7134-699-6

B5, 284 str.; ISBN 978-83-7134-916-4

21,00

33,00

12,00

9,50

Anna Jurek

Barbara Zakrzewska

Karin Landerl, Liane Kaufmann

Anna Szczepańska

Anna Szczepańska

SKONCENTRUJ SIĘ
Zestaw ćwiczeń dla
uczniów gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych

LITERY GRAFICZNIE PODOBNE
TEŻ ŁATWE!
Rozpoznaj i zapamiętaj

DYSKALKULIA

KALAMBURY
wzrokowo-słuchowo-ruchowe
dla uczniów szkoły
podstawowej

DETEKTYW SŁUCHOWY
Ćwiczenia językowo-słuchowe

Publikacja ta kierowana jest do młodzieży z dysleksją rozwojową, ale
korzystać z niej mogą także inni uczniowie, którzy chcą usprawnić swoją
uwagę.

38

19,00

A4, 100 str.
ISBN 978-83-7134-177-9

Publikacja stanowi zbiór ćwiczeń dla
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum mających kłopoty z rozpoznawaniem liter podobnych graficznie: m, n,
u, w, b, d, g, p, l, ł, t, a, o.
A4, 120 str.
ISBN 978-83-7134-585-2

Książka jest w całości poświęcona
zagadnieniu dyskalkulii, czyli specyficznego zaburzenia rozwoju zdolności
matematycznych. Autorzy opisują
przyczyny i objawy dyskalkulii, prezentują przegląd badań dotyczących
nabywania zdolności matematycznych, charakteryzują metody diagnostyczne, przybliżają sposoby wsparcia
i interwencji.
B5, 264 str.; ISBN 978-83-7744-098-8

Jest to zbiór rebusów, zabaw ze słowami, krótkich zabawnych tekstów.
Przeznaczone są do wykorzystania
na zajęciach szkolnych, w gabinetach terapeutyczno-logopedycznych,
a także w domu.

Ćwiczenia rozwijają percepcję słuchową i wzrokową oraz umiejętności
językowe dziecka, usprawniając w ten
sposób zdolność czytania i pisania.
A4, 44 str.
ISBN 978-83-7134-683-5

A4, 56 str.
ISBN 978-83-7134-655-2

Dysleksja • Dysortografia • Dyskalkulia • Wada słuchu • Percepcja słuchowa
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29,30
Joanna Graban, Romana Sprawka

TRENING SŁUCHU
Ćwiczenia rozwijające
percepcję słuchową u dzieci
Proponowana pozycja jest zbiorem
ponad 200 zabaw kształtujących percepcję słuchową w zakresie wszystkich jej funkcji, pogrupowanych
tematycznie, uwzględniających stopniowanie trudności.
A4, 136 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-253-0

13,00

31,00

Anna Tońska-Szyfelbein

Małgorzata Barańska

CHODZĄ SŁUCHY, czyli ćwiczenia
usprawniające percepcję
słuchową dla uczniów klas
IV–VI szkoły podstawowej oraz
uczniów gimnazjum

KOŁO UCHA BRZĘCZY BĄK
Materiały do ćwiczeń percepcji
słuchowej i wzrokowej

Ćwiczenia tu zebrane to np.: skojarzenia słuchowe, wyszukiwanie ukrytych
słów, porównywanie wyrazów różniących się jedną głoską lub mających
jedną wspólną głoskę.
A4, 72 str.; ISBN 978-83-7134-325-4

W publikacji znajdują się materiały
przeznaczone dla uczniów mających
parcjalne deficyty rozwojowe lub
specjalne potrzeby edukacyjne. Teczka
zawiera zestaw 48 par kartoników do
wycięcia, 48 kart pracy oraz zeszyt
z instrukcją.
48 str. (zeszyt A4), 20 str. (zeszyt A5), 16 kol.
kart, teczka; ISBN 978-83-7134-663-7

29,30

18,00
Anna Tońska-Mrowiec
Iwona Pojmaj

Małgorzata Barańska
Magdalena Hinz

KTO POSŁUCHA, TEN USŁYSZY
Ćwiczenia usprawniające
percepcję słuchową
dla najmłodszych uczniów
W skład publikacji wchodzą: książka
oraz 2 płyty CD, na których znajduje
się cały materiał potrzebny do ćwiczeń,
a także polecenia kierowane do dziecka.
A4, 80 str., 2 płyty CD
ISBN 978-83-7134-769-6

ZABAWY SŁUCHOWE
Ćwiczenia dla uczniów
klas 0 i I–III
W publikacji opisanych jest 90 zabaw
podzielonych na ćwiczenia wrażliwości słuchowej; ćwiczenia rytmiczne;
ćwiczenia słuchu fonemowego oraz
analizy i syntezy sylabowej i głoskowej; ćwiczenia koncentracji słuchowej.
A4, 136 str.
ISBN 978-83-7134-226-4

Ć!

OŚ
OW

N

28,00
Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik,
Sławomir Wrzesiński

HISTORYJKI SŁUCHOWE
I DŹWIĘKI
Materiał ilustracyjno-dźwiękowy do usprawniania
percepcji i pamięci słuchowej
dla dzieci i młodzieży
Kompleksowy materiał pomocny
w terapii i profilaktyce percepcji słuchowej, w tym wrażliwości, pamięci
i koncentracji słuchowej.
A4, 11 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5), 2 płyty CD,
teczka; ISBN 978-83-7134-819-8

22,00

26,25

39,00

37,00

Anna Dobrowolska

Małgorzata Podleśna

Małgorzata Podleśna

Małgorzata Podleśna

KTO SŁUCHA, NIE BŁĄDZI
Zadania doskonalące uwagę
i pamięć słuchową

GUMOWE UCHO
Ćwiczenia percepcji słuchowej
dla dzieci w młodszym wieku
szkolnym

NA MOJE OKO I UCHO
Ćwiczenia percepcji wzrokowej
i słuchowej na materiale
obrazkowo-literowym
i obrazkowo-sylabowym

PERSKIE OKO
Ćwiczenia percepcji wzrokowej
dla dzieci w młodszym wieku
szkolnym

Publikacja stanowi zbiór atrakcyjnych
dla dziecka zadań, których celem jest
kształcenie uwagi i pamięci słuchowej. Zadania mają charakter wielowymiarowego doskonalenia szeroko
rozumianej sprawności umysłowej,
funkcjonalnej i poznawczej dziecka.
A4, 28 kart w bloku, 36 str. (zeszyt B5),
teczka; ISBN 978-83-7134-991-1

Ćwiczenia służą rozpoznawaniu głosek, zauważaniu różnic między nimi,
wyrobieniu sprawności całościowego słuchowego ujmowania wyrazu
i zdania oraz kształceniu pamięci
słuchowej.
A4, 17 kol. kart, 8 str. (zeszyt), teczka
ISBN 978-83-7134-393-3

Publikacja doskonali percepcję wzrokową i słuchową, niezbędną do opanowania trudnej umiejętności czytania i pisania.
A4, 33 dwustronne karty, 12 str. (zeszyt A5),
teczka; ISBN 978-83-7134-811-2

Jest to pozycja kierowana do uczniów
mających problemy z prawidłową
analizą i syntezą wzrokową. Pomoc
składa się z kart zawierających materiał obrazkowy i literowy ułożony
według stopnia trudności.
A4, 50 kol. kart, 8 str. (zeszyt), teczka
ISBN 978-83-7134-337-7
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14,00
45,00
Małgorzata Podleśna

DOBIERANKI
Pomoc terapeutyczna do
ćwiczeń percepcji wzrokowej
na materiale obrazkowym,
geometrycznym, literowym,
sylabowym i wyrazowym
Pomoce służą m.in. sprawnemu rozpoznawaniu liter i zauważaniu drobnych różnic między nimi.
A4, 40 kol. kart, 44 kol. str. (zeszyt), teczka
ISBN 978-83-7134-461-9

RYSUJEMY LUSTRZANE ODBICIA
W książce znajduje się zbiór 46 zadań
polegających na narysowaniu lustrzanych odbić przedstawionych kształtów, figur i prostych rysunków. Ćwiczenia te służą usprawnianiu percepcji
wzrokowej, orientacji przestrzennej,
sprawności manualnych i koordynacji
wzrokowo-ruchowej.
A4 (albumowy), 96 str.
ISBN 978-83-7134-594-4

24,60
LUSTRZANE ODBICIA ZWIERZĄT
Sprawdź, jak spostrzegawczy
jesteś
Na kartach znajdują się cienie zwierząt. Dziecko dopasowuje karty tak,
aby po złożeniu kart szarymi paskami
do siebie cienie stanowiły lustrzane
odbicie. Następnie odwraca karty, by
sprawdzić, czy prawidłowo rozwiązało
zadanie. Jeśli tak, na odwrocie ujrzy
motyla o takich samych skrzydłach.
96 kart dwustronnych (91 mm × 60 mm),
plastikowe pudełko

15,50

15,50

Agnieszka Mazurek

UZUPEŁNIANKI GRAFICZNE

ĆWICZENIA WZROKOWE
Uczenie metodą kopiowania
wzoru

W książce znajduje się kilkadziesiąt
ćwiczeń rozwijających percepcję
wzrokową oraz wyobraźnię. Publikacja składa się z dwóch części:
w pierwszej są proste figury i rysunki, a w drugiej małe i wielkie litery.
Rysunki i litery przedstawiono w niepełnej formie – usunięto z nich kilka
lub kilkanaście fragmentów. Dziecko
musi dorysować brakujące linie tak,
aby stworzyć właściwe obrazki i litery.

Prezentowane ćwiczenia angażują
pamięć wzrokową – dziecko musi zapamiętać wzór, dokonać jego analizy,
a potem syntezy. Dodatkowo rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową
oraz orientację przestrzenną na płaszczyźnie.
A4, 58 kart w bloku, teczka
ISBN 978-83-8080-084-7

Percepcja słuchowa i wzrokowa

A4, 84 str.; ISBN 978-83-7134-834-1
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13,00

12,60

Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik,
Sławomir Wrzesiński

Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik,
Sławomir Wrzesiński

SUPEROKO
Ćwiczenia usprawniające
percepcję wzrokową,
koordynację ruchowo-wzrokową
i orientację przestrzenną dla
dzieci i dorosłych

SUPEROKO – Litery i cyfry
Ćwiczenia usprawniające
percepcję wzrokową,
koordynację ruchowo-wzrokową
i orientację przestrzenną dla
dzieci i dorosłych

Książka zawiera 52 propozycje zadań
polegające na rozpoznaniu i zaznaczeniu konturów różnych przedmiotów
i postaci.

Publikacja zawiera 50 propozycji
zadań polegających na rozpoznaniu
i zaznaczeniu konturów liter oraz cyfr.
A4, 64 str., ISBN 978-83-8080-040-3

A4, 60 str.; ISBN 978-83-7134-756-6

N

15,75
Renata Paździo

Małgorzata Podleśna

101 POMYSŁÓW NA TERAPIĘ
PERCEPCJI WZROKOWEJ
Stymulowanie, rozwijanie,
usprawnianie funkcji
wzrokowych

NA GÓRZE CZY NA DOLE?
Ćwiczenia orientacji
przestrzennej i percepcji
wzrokowej dla dzieci
w młodszym wieku szkolnym

Ćwiczenia służą stymulacji, rozwijaniu
i usprawnianiu percepcji wzrokowej
w zakresie: stałości spostrzegania, spostrzegania figury i tła, spostrzegania
stosunków przestrzennych, spostrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni, koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej.

Dziecko ćwiczy na materiale obrazko-wo-geometryczno-literowym. Analizując układ przedmiotów w poszczególnych polach, ćwiczy takie pojęcia,
jak: na górze – na dole, nad – pod,
przed – za, bliżej – dalej.

28,00
W PRAWO CZY W LEWO?
Materiały do ćwiczenia
orientacji przestrzennej
Publikacja pomaga w ćwiczeniu
orientacji w prawej i lewej stronie
postaci przedstawionych na obrazkach. W skład materiałów wchodzi
26 kolorowych kart dla dziecka oraz
zeszyt z instrukcją i opisami zabaw dla
dorosłego.
A4, 26 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-963-8

A4, 68 kol. str.; ISBN 978-83-7134-503-6

A4, teczka; ISBN 978-83-8080-127-1

12,50

12,50

16,80

12,00

Alicja Małasiewicz

Alicja Małasiewicz

Alicja Małasiewicz

Alicja Małasiewicz

SPOSTRZEGAM I MYŚLĘ
Ćwiczenia do pracy z uczniem szkoły
podstawowej o obniżonej sprawności
widzenia i spostrzegania

SOKOLI WZROK
Ćwiczenia dla uczniów młodszych
klas szkoły podstawowej z zaburzoną
percepcją wzrokową

TRENUJ WZROK
Ćwiczenia dla uczniów starszych klas
szkoły podstawowej i licealistów
z zaburzoną percepcją wzrokową

WYTĘŻ WZROK I PAMIĘĆ
Ćwiczenia dla uczniów szkoły
podstawowej i nie tylko

A4, 64 str.; ISBN 978-83-7134-656-9

A4, 64 str.; ISBN 978-83-7134-509-8

A4, 92 str.; ISBN 978-83-7134-501-2

A4, 60 str.; ISBN 978-83-7134-724-5

Publikacje to zbiór różnorodnych ćwiczeń będących praktycznym treningiem wzroku ucznia. Umożliwiają stopniowe pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu dzieciom, które ze względu na obniżoną
sprawność widzenia i spostrzegania mają w tym zakresie ograniczenia. Podane propozycje zadań można wykorzystywać w rewalidacji wzroku, na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub wyrównawczych. Ćwiczenia te poprawiają nie tylko percepcję wzrokową, ale także doskonalą koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową, logiczne myślenie. Zadania składają się z części graficznej i części literowej.
Powinny być wykonywane pod kierunkiem terapeuty, nauczyciela bądź rodzica.

14,00

13,00

15,00

Zofia Handzel

Jacek Furmański

Jacek Furmański

Robert Zelker

DYKTANDA GRAFICZNE

WZORY DYKTAND GRAFICZNYCH
Ćwiczenia nie tylko dla
dyslektyków

POCZTÓWKOWE I INNE
DYKTANDA GRAFICZNE

SYMETRYCZNE DYKTANDA
GRAFICZNE

W publikacji znajduje się 46 dyktand
graficznych przedstawiających wzory
i obrazki oraz imitujących pocztówki.

Symetryczne dyktanda graficzne mają
wyższy stopień trudności, ponieważ
dziecko po zaznaczeniu podanych
punktów musi zaznaczyć również
punkty symetryczne względem osi
pionowej, poziomej lub ukośnej.

W książce znajdują się rysunki powstające po połączeniu przez dziecko
punktów w polach oznaczonych literami i cyframi. Materiały te rozwijają
percepcję wzrokową, usprawniają
ruchy rąk i koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną
oraz pamięć słuchową.
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10,50

A4, 52 str.
ISBN 978-83-7134-079-6

Dyktanda graficzne to metoda, która
może być z powodzeniem stosowana
w terapii psychologicznej i pedagogicznej oraz jako ćwiczenia dodatkowe w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.
A4, 52 str.
ISBN 978-83-7134-294-3

A4, 64 str.
ISBN 978-83-7134-753-5

A4, 84 str.
ISBN 978-83-7134-353-7

16,00
KOLOROWE DYKTANDA
GRAFICZNE
Praca z dyktandami polega na łączeniu na siatce współrzędnych wskazanych punktów, z których powstaje
określona figura geometryczna. Następnie należy wypełnić obszar figury
podanym w instrukcji kolorem. Po pokolorowaniu wszystkich figur powstaje rysunek, który można sprawdzić
w rozwiązaniach znajdujących się na
końcu książki.
A4, 76 str.; ISBN 978-83-7134-505-0

Percepcja wzrokowa • Orientacja przestrzenna • Dyktanda graficzne

Terapia, specjalne potrzeby edukacyjne

16,00

17,85

17,85

Izabela Filipiak-Kudasik

Izabela Filipiak-Kudasik

SUWAKI TERAPEUTYCZNE
Pociągi
zeszyt + 24 suwaki

SUWAKI TERAPEUTYCZNE
Windy
zeszyt + 24 suwaki

A4, 17 kol. kart, 32 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-335-3

A4, 16 kol. kart, 32 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-281-3

Suwaki zalecane są dla dzieci czytających wolno z powodu głoskowania, które uniemożliwia syntezę wyrazu. Celem
pracy z tymi materiałami jest nauka czytania metodą sylabową, która pozwala przyspieszyć tempo czytania i przybliżyć dziecko do etapu globalnego ujmowania struktury wyrazu.

5,25

Izabela Filipiak-Kudasik

Aleksandra Światowska

DRZWI
Składanki terapeutyczne

BALTAZAR – mój przyjaciel
z ADHD

Celem pracy ze składankami terapeutycznymi jest ćwiczenie umiejętności
płynnego i bezbłędnego czytania oraz
poprawnego zapisywania przeczytanych wyrazów.

Książeczka ma pomóc maluchom
zrozumieć, czym jest ADHD, jakie są
objawy i w jaki sposób można pomóc
kolegom i koleżankom z podobnym
problemem. Oprócz opowiadania
w książce znajdują się też podstawowe informacje dla rodziców.

A4, 20 kol. kart, 28 str. (zeszyt), teczka
ISBN 978-83-7134-513-5

A5, 28 kol. str.
ISBN 978-83-7134-502-9
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12,00

48,00

23,10

Katarzyna Chrąściel

Magdalena Kamińska

Robert Melillo

Jacek J. Błeszyński

DZIECKO Z ADHD W MŁODSZYM
WIEKU SZKOLNYM
Poradnik i scenariusze spotkań
terapeutycznych

ZROZUMIEĆ DZIECKO Z ADHD
I POMÓC MU

ROZŁĄCZONE DZIECI
Program Brain Balance
dla dzieci z autyzmem,
ADHD, dysleksją i innymi
zaburzeniami neurologicznymi

AUTYZM A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
INTELEKTUALNA I OPÓŹNIENIE
W ROZWOJU
Skala Oceny Zachowań
Autystycznych

Książka przedstawia program Brain
Balance, który ma na celu przywrócić
równowagę między półkulami mózgowymi u dzieci z różnymi zaburzeniami neurologicznymi.

Autor charakteryzuje autyzm, różnicując go od innych deficytów rozwoju oraz takich zaburzeń, jak zespół
Aspergera, Retta czy Krzywego Chromosomu X.

B5, 344 str.; ISBN 978-83-7744-107-7

B5, 152 str.; ISBN 978-83-7744-005-6

Książka to krótkie kompendium wiedzy teoretycznej na temat ADHD –
jego specyfiki, uwarunkowań, objawów i dynamiki rozwoju.
A5, 152 str.
ISBN 978-83-7134-504-3

W książce tej autorka przedstawia aktualny stan wiedzy na temat zespołu
nadpobudliwości psychoruchowej. Pokazuje, z jakimi problemami zmagają
się osoby z ADHD. Omawia objawy
ADHD, metody diagnostyczne, przyczyny i zaburzenia wpółwystępujące.
B5, 124 str.
ISBN 978-83-7134-445-9

23,10

23,00

68,00

34,00

56,00
Joseph Porter

AUTYZM A CZYTANIE ZE
ZROZUMIENIEM
Gotowe scenariusze lekcji
dla przedszkoli oraz klas 1–3
szkół podstawowych
Książka składa się z 90, podzielonych
na 10 poziomów, niezwykłych lekcji
o zwierzętach i aż z 18 arkuszy pracy.
A4, 360 str., 1 płyta CD;
ISBN 978-83-7744-114-5

21,00

Ewa Pisula

Nikodem Sadłowski

James Ball

Kate Wilde

Osnat Teitelbaum, Philip Teitelbaum

AUTYZM
Przyczyny. Symptomy. Terapia

SŁOWO NA A

AUTYZM A WCZESNA
INTERWENCJA
Rzeczowe pytania, życiowe
odpowiedzi

LOGISTYKA AUTYZMU
Przewodnik dla rodziców, którzy
zmagają się z kładzeniem
dziecka spać, treningiem
toaletowym, napadami złości,
biciem i innymi wyzwaniami
dnia codziennego

CZY MOJE DZIECKO MA AUTYZM?
Jak rozpoznać najwcześniejsze
oznaki autyzmu

Autorka dokonuje przeglądu stanowisk dotyczących definicji oraz przyczyn autyzmu. Opisuje objawy oraz
zastanawia się nad tym, jak je wykryć
najwcześniej. Omawia różne metody
terapii i podaje rady dla rodziców.
B5, 212 str., ISBN 978-83-7134-728-3

To niezwykła książka, która stanowi
autobiograficzny zapis doświadczenia
autyzmu dziecka z perspektywy ojca.
Pisze on o synu jak o superbohaterze
zmagającym się z codziennością, która dla osób neurotypowych jest czymś
oczywistym, ale też, nie unikając
trudnych tematów, o odrzuceniu przez
znajomych wynikającym z niezrozumienia natury autyzmu.

James Ball w przystępny sposób tłumaczy, czym jest autyzm, a czym nie
jest, i przedstawia program wczesnej
interwencji oraz składniki „idealnego”
programu terapii dla małych dzieci
z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.
B5, 452 str.; ISBN 978-83-7744-113-8

A5, 208 str.; ISBN 978-83-63788-12-4

Książka stanowi zbiór praktycznych,
prostych i precyzyjnych porad, których potrzebuje rodzic dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
B5, 244 str.; ISBN 978-83-7744-104-6

ADHD • Autyzm

Autorzy, omawiając poszczególne
etapy rozwoju motorycznego niemowlęcia (przewracanie się z pleców
na brzuch, siadanie, raczkowanie
i chodzenie), wskazują wzorce ruchowe będące symptomami autyzmu
i zespołu Aspergera.
B5, 172 str.; ISBN 978-83-7744-011-7
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Julie Knapp, Carolline Turnbull
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KOMPLETNY PROGRAM TERAPII SAZ
dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 1 roku do 4 lat
A4, 608 str., 1 płyta DVD, ISBN 978-83-7744-129-9

KOMPLETNY PROGRAM TERAPII SAZ
dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 4 do 5 lat
A4, 584 str., 1 płyta DVD, ISBN 978-83-7744-130-5

Program terapii SAZ (Stosowana Analiza Zachowania) można dostosować do potrzeb i zainteresowań ucznia. Na dołączonej płycie DVD zamieszczono pomoce naukowe potrzebne do przeprowadzenia programu, w tym ponad 1000 kart
z kolorowymi obrazkami, wygodne wersje tabel do wydrukowania, formularze danych i listy zadań.

Robert Melillo

Paddy-Joe Moran

AUTYZM
Zapobieganie zaburzeniom
ze spektrum autyzmu,
ich diagnozowanie i terapia
oraz zalecenia dla rodziców

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
Z OSOBAMI ZE SPEKTRUM
AUTYZMU
35 wskazówek dla specjalistów

Publikacja to program prekoncepcji,
czyli środków zaradczych, które należy przedsięwziąć, by zminimalizować
ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu u niepoczętego lub
nienarodzonego dziecka.

Zbiór praktycznych porad dla specjalistów, przede wszystkim terapeutów
i lekarzy. Autor dzieli się własnymi doświadczeniami i odczuciami – opisuje,
co sprawiało mu trudność podczas
terapii, wskazuje sformułowania źle
odbierane przez osoby z ASD.

B5, 312 str.; ISBN 978-83-7744-132-9

A5, 104 str.; ISBN 978-83-7744-140-4
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45,00
22,00

56,00
Redakcja naukowa: Stephen
M. Edelson, Jane Botsford Johnson

ZACHOWANIA AUTOAGRESYWNE
W AUTYZMIE
Przyczyny i postępowanie.
Perspektywa multidyscyplinarna

Joanne Lara
Współpraca: Keri Bowers

AUTISM MOVEMENT THERAPY®
Terapia tańcem i ruchem dla osób
z autyzmem. Budzimy mózg!

Kompletna analiza zachowań autoagresywnych przejawianych przez
osoby z autyzmem oraz zbiór różnorodnych metod terapii. Książka łączy
podejście medyczne, biomedyczne
i behawioralne.

W książce przedstawiono metodę
Autism Movement Therapy® (AMT),
która wykorzystuje ruch i muzykę
do stymulowania pracy mózgu. Jej
celem jest wspieranie integracji sensorycznej i rozwijanie umiejętności
motorycznych.

B5, 432 str.; ISBN 978-83-7744-147-3

B5, 152 str.; ISBN 978-83-7744-137-4

18,50
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15,50

Temple Grandin

Temple Grandin

AUTYZM I PROBLEMY NATURY
SENSORYCZNEJ

STARSZE DZIECKO Z AUTYZMEM

W prezentowanych publikacjach Temple Grandin – wysoko funkcjonująca
osoba z autyzmem, doktor zoologii
i znana na całym świecie rzeczniczka
dotkniętych ASD – opowiada o problemach związanych z dorastaniem
w świecie ludzi neurotypowych.

Autorka opowiada o swoich doświadczeniach szkolnych, okresie
dojrzewania i pierwszych krokach
na rynku pracy z perspektywy osoby
z zaburzeniami z ASD. Doświadczenia
własne autorki stanowią pretekst do
przekazania rad dotyczących kierowania karierą adolescenta z autyzmem.

B5, 104 str.; ISBN 978-83-7744-127-5

B5, 80 str.; ISBN 978-83-7744-128-2

28,00

Jed Baker

ILUSTROWANY PODRĘCZNIK
UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Trening komunikacji, zabawy
i emocji dla dzieci z autyzmem
Na książkę składają się zestawy specjalnie przygotowanych zdjęć, na których dzieci krok po kroku demonstrują
rozmaite umiejętności społeczne.
Forma podobna do komiksu umożliwia uczniom wykorzystanie atutów
postrzegania wzrokowego i dzięki
temu ułatwia skupienie uwagi oraz
zrozumienie przedstawionych treści.
A4 (albumowy), 232 kol. str.
ISBN 978-83-7744-119-0

Steve Brown

SPEKTRUM AUTYZMU
I STRATEGIE DEESKALACJI
Praktyczny przewodnik po
pozytywnych interwencjach
behawioralnych dla dzieci
i młodzieży
Poradnik wskazuje, jak stosować niefizyczne i fizyczne interwencje, aby dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami behawioralnymi i emocjonalnymi były bezpieczne.

19,00
Magdalena Sabik
Anna Szczypczyk

ZABAWY DLA DZIECI
Z AUTYZMEM
Jest to zestaw zabaw terapeutycznych. Zawiera informacje o tym, jak
przygotować i przeprowadzić różnego
rodzaju zabawy, a także na które ich
elementy zwrócić uwagę, aby stymulowały rozwój dziecka z autyzmem.
A5, 120 str.
ISBN 978-83-7134-622-4

B5, 208 str.; ISBN 978-83-7744-135-0

36,00

39,00

27,00

Isabelle Hénault

Tara Delaney

SEKSUALNOŚĆ OSÓB
Z AUTYZMEM W KONTEKŚCIE
PRAWNYM

ZESPÓŁ ASPERGERA
A SEKSUALNOŚĆ
Od dojrzewania poprzez
dorosłość

Seksualność osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu jest jedną
z kwestii, o których się nie mówi. Prezentowana publikacja – szczera, poruszająca, fascynująca i pouczająca –
przełamuje w końcu zmowę milczenia.

Celem autorki jest zbudowanie pozytywnego punktu widzenia na seksualność w kontekście zespołu Aspergera
oraz rozwiązanie trudności, które zbyt
często postrzegane są jako zachowania problematyczne lub perwersja.

101 ĆWICZEŃ, GIER I ZABAW
dla dzieci z autyzmem,
zespołem Aspergera
i zaburzeniami integracji
sensorycznej

B5, 256 str.; ISBN 978-83-7744-091-9

A4, 224 str.; ISBN 978-83-7744-099-5

Tony Attwood, Isabelle Hénault,
Nick Dubin

Autyzm • Zespół Aspergera

Doświadczona terapeutka zajęciowa
Tara Delaney podpowiada, jakie rodzaje aktywności sprzyjają rozwojowi
dzieci i jak można się uczyć, świetnie
się przy tym bawiąc.
B5, 200 str.; ISBN 978-83-7744-109-1

Terapia, specjalne potrzeby edukacyjne
Ć!
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44,00
Jennifer McIlwee Myers

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI
ŻYCIOWYCH U DZIECI
Z AUTYZMEM LUB ZESPOŁEM
ASPERGERA
Książka zawiera wiele konkretnych
przykładów, jak rozwijać umiejętności
ważne w codziennym życiu, takie jak
dobór ubrania czy wykonywanie czynności domowych.
B5, 344 str.
ISBN 978-83-7744-120-6

14,70

Joanna Chromik-Kovačs
Izabela Banaszczyk

Joanna Chromik-Kovačs
Izabela Banaszczyk

JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM
Z ZESPOŁEM ASPERGERA
W DOMU I SZKOLE
Poradnik dla rodziców
i nauczycieli
W książce znajdują się: dokładne opisy
objawów zespołu Aspergera; przykłady zachowań, które można zaobserwować u podopiecznych; praktyczne
wskazówki, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych dla dziecka.

29,40

17,00
KIM JEST RYŚ?
Opowieść o chłopcu z zespołem
Aspergera
To pięknie ilustrowane opowiadanie,
którego bohaterem jest chłopiec
z zespołem Aspergera (ZA). Powstało z myślą o tym, by mogło zostać
wykorzystane jako materiał służący
integracji klasy czy grupy, do której
uczęszcza uczeń z ZA.
220 × 220 mm, 48 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-886-0

68,25

Rudy Simone

Tony Attwood

ASPERGIRLS
Siła kobiet z zespołem Aspergera

ZESPÓŁ ASPERGERA
Kompletny przewodnik

To książka dla każdej aspergirl i jej
bliskich, lecz również dla osób, które
naukowo lub zawodowo interesują
się zespołem Aspergera. Rudy Simone
dzieli się własnymi doświadczeniami,
przywołuje też wspomnienia kobiet,
u których zdiagnozowano zaburzenia
ze spektrum autyzmu oraz spostrzeżenia ich partnerów i rodziców.

Książka dla wszystkich, których dotyczy problem zespołu Aspergera.
Attwood, w oparciu o badania naukowe i osobiste doświadczenia zdobyte
w pracy z cierpiącymi na ZA, stworzył
kompletny przewodnik, w którym
opisał diagnozę i sposób funkcjonowania osób z zespołem Aspergera.
B5, 456 str.; ISBN 978-83-7744-030-8

B5, 228 str.; ISBN 978-83-7744-117-6

B5, 120 str.; ISBN 978-83-7744-133-6

9,50

12,00
Agnieszka Borkowska

ZROZUMIEĆ ŚWIAT UCZNIA
Z ZESPOŁEM ASPERGERA
Celem książki jest pomoc w zrozumieniu specyfiki funkcjonowania dziecka
z zespołem Aspergera, a także zaprezentowanie metod pracy i terapii, które można zastosować w szkole.
A5, 92 str.
ISBN 978-83-7134-464-0

19,00

26,25

38,00

Bożenna Odowska-Szlachcic

Agnieszka Borkowska
Beata Grotowska

CODZIENNOŚĆ DZIECKA
Z ZESPOŁEM ASPERGERA
okiem rodzica i terapeuty
Jest to poradnik napisany przez osoby,
które na co dzień pokonują wiele trudności związanych z opisanym problemem. Oprócz wiedzy teoretycznej
zawiera praktyczne porady rodziców
dzieci z ZA.
A5, 192 str.; ISBN 978-83-7134-575-3

METODA INTEGRACJI
SENSORYCZNEJ
we wspomaganiu rozwoju
mowy u dzieci z uszkodzeniami
ośrodkowego układu
nerwowego
Autorka wyjaśnia, na czym polegają
uszkodzenia ośrodkowego układu
nerwowego, z jakimi dysfunkcjami się
wiążą i jak się przejawiają.

Bożenna Odowska-Szlachcic
Beata Mierzejewska

21,00
Bożenna Odowska-Szlachcic

TERAPIA INTEGRACJI
SENSORYCZNEJ
• zeszyt 1

•

A5, 44 str.; ISBN 978-83-7134-413-8

zeszyt 2

A5, 108 str.; ISBN 978-83-7134-487-9

A5, 156 str.; ISBN 978-83-7134-402-2

WZROK I SŁUCH –
zmysły wiodące w uczeniu
się w aspekcie integracji
sensorycznej
Książka jest adresowana do pedagogów specjalnych i specjalistów terapii
pedagogicznej, terapeutów SI, psychologów, logopedów, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców
dzieci z trudnościami w uczeniu się.
B5, 232 kol. str.; ISBN 978-83-7744-045-2

19,00
Daria Jodzis

DYSFUNKCJE INTEGRACJI
SENSORYCZNEJ
a sprawność językowa dzieci
w młodszym wieku szkolnym
W książce przedstawiono związek
między zaburzeniami integracji sensorycznej i zaburzeniami językowymi
u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
B5, 192 str.
ISBN 978-83-7744-043-8

16,00
Jane Koomar, Carol Kranowitz,
Stacey Szklut, Lynn Balzer-Martin,
Elizabeth Haber, Deanna Iris Sava

INTEGRACJA SENSORYCZNA
Odpowiedzi na pytania
zadawane przez nauczycieli
To zbiór praktycznych informacji na
temat zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
A4, 72 str.
ISBN 978-83-7744-089-6

28,00

26,00

Barbara Sher

Bonnie Arnwine

GRY I ZABAWY WE WCZESNEJ
INTERWENCJI
Ćwiczenia dla dzieci
z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu i przetwarzania
sensorycznego

ROZPOCZYNANIE TERAPII
INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Książka dla terapeutów i rodziców
dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (SPD).
B5, 208 str.
ISBN 978-83-7744-038-4

Książka zawiera wiele opisów wesołych i niedrogich zabaw sensorycznych,
które można szybko przygotować i po
których można szybko posprzątać
w domu lub w ośrodku. W każdym rozdziale przedstawiono ćwiczenia oparte
na danej potrzebie sensorycznej. Do
przeprowadzenia wszystkich wystarczą zwykłe domowe przedmioty.
B5, 192 str.; ISBN 978-83-7744-115-2

Autyzm • Zespół Aspergera • Integracja sensoryczna

39,00
Ellen Yack, Paula Aquilla,
Shirley Sutton

TWORZENIE WIĘZI POPRZEZ
INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ
Autorki tłumaczą zawiłości teorii SI
i funkcjonowania układów sensorycznych oraz prezentują zalety terapii
zajęciowej. Książka ma także wymiar
praktyczny.
A4, 184 str.
ISBN 978-83-7744-058-2
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Terapia, specjalne potrzeby edukacyjne
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38,00

63,00

33,00

28,00

Angie Voss

Barbara Sher

Lindsey Biel, Nancy Peske

Ulla Kiesling

Aleksandra Światowska

ZROZUMIEĆ SYGNAŁY
SENSORYCZNE DZIECKA

CODZIENNE GRY I ZABAWY
DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI
PRZETWARZANIA
SENSORYCZNEGO
100 zajęć wzmacniających
dzieci z problemami
sensorycznymi

JAK WYCHOWAĆ
SENSORYCZNEGO BYSTRZAKA
Pomóż dziecku z zaburzeniami
przetwarzania sensorycznego.
Poradnik dla rodziców

INTEGRACJA SENSORYCZNA
W DIALOGU
Naucz się rozumieć swoje
dziecko i pomóż mu
w odzyskaniu równowagi

Książka stanowi zbiór gier i ćwiczeń,
które pomagają dzieciom poradzić
sobie z trudnościami sensorycznymi.

Książka pomoże rodzicom ustalić, czy
ich dziecko ma problemy z przetwarzaniem sensorycznym, i podpowie,
jakie działania można od razu podjąć
w tym zakresie.

Książka przedstawia autorską metodę
Integracja sensoryczna w dialogu według Ulli Kiesling®, której centralnym
założeniem jest nawiązanie porozumienia z dzieckiem z zaburzeniami SI.

PODEJMIJ WYZWANIE
Materiały do określenia
trudności w sferze
przetwarzania sensorycznego
bodźców dla dzieci, rodziców,
terapeutów i nauczycieli

B5, 280 str.; ISBN 978-83-7744-149-7

B5, 504 str.; ISBN 978-83-7744-145-9

B5, 248 str.; ISBN 978-83-7744-142-8

Zachowanie dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego często niepokoi ich bliskich. Autorka podpowiada,
jak poradzić sobie z konkretnymi
objawami – sygnałami sensorycznymi
wysyłanymi przez dziecko. Omówienie
każdego sygnału składa się z dwóch
części: wyjaśnienia przyczyn zachowania oraz wskazówek dla rodziców.
B5, 256 str.; ISBN 978-83-7744-144-2

Ć!

A4, 19 kol. kart, 12 str. (zeszyt B5), teczka
ISBN 978-83-7134-921-8
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42,00

Publikacja zawiera karty pracy, które
mają pomóc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
w osiągnięciu adekwatnego poziomu
samoregulacji.

N

48,00

34,00

Carol Stock Kranowitz

Carol Stock Kranowitz

Carol Stock Kranowitz

Joye Newman, Carol Kranowitz

NIE-ZGRANE DZIECKO
Zaburzenia przetwarzania
sensorycznego – diagnoza
i postępowanie

NIE-ZGRANE DZIECKO
W ŚWIECIE GIER I ZABAW
Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami
przetwarzania sensorycznego

ZGRANE NIE-ZGRANE DZIECKO
Pięćdziesiąt prostych ćwiczeń,
które pomogą dziecku rozwijać
się, uczyć i rosnąć

Książka największej na świecie specjalistki ds. zaburzeń integracji sensorycznej (SPD). Carol Kranowitz, korzystając
z teorii SI stworzonej przez doktor Jean
Ayres, tłumaczy skomplikowany sposób funkcjonowania dzieci z SPD oraz
przedstawia sposoby ich usprawniania.

Książka największej na świecie specjalistki ds. zaburzeń integracji sensorycznej (SPD). Carol Kranowitz, wieloletni
terapeuta maluchów z SPD, opracowała zestaw gier i zabaw stymulujących
wszystkie zmysły w sposób uwzględniający potrzeby dzieci z zaburzeniami.

NIE-ZGRANE DZIECKO DORASTA
Postępowanie z młodzieżą
i osobami dorosłymi
z zaburzeniami przetwarzania
sensorycznego

B5, 276 str.; ISBN 978-83-7744-015-5

B5, 344 str.; ISBN 978-83-7744-016-2

Książka jest kontynuacją badań Kranowitz nad zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, poświęconą
tym razem problemom młodzieży
i dorosłych.

69,00

22,00

Kolejna pozycja z cyklu Nie-zgrane
dziecko przedstawia proste, ciekawe
i zabawne ćwiczenia rozwijające
umiejętności sensoryczne, percepcyjne oraz wzrokowe dziecka.
B5, 120 kol. str.; ISBN 978-83-7744-143-5

B5, 208 str.; ISBN 978-83-7744-141-1

Lucy Jane Miller
Przedmowa: Carol Stock Kranowitz

DZIECI W ŚWIECIE DOZNAŃ
Jak pomóc dzieciom
z zaburzeniami przetwarzania
sensorycznego?
Autorka dzieli się z czytelnikami rozległą wiedzą, nabytą dzięki wieloletniej
pracy, i w przystępny sposób opowiada o objawach SPD, jego typach, diagnozie i terapii.
B5, 528 str.; ISBN 978-83-7744-105-3
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48,00
A. Jean Ayres

DZIECKO A INTEGRACJA
SENSORYCZNA
Publikacja w jasny sposób opisuje naturę zaburzeń integracji sensorycznej
oraz pokazuje, jak te niedostrzegalne
problemy niszczą życie chorym dzieciom i ich rodzicom, a także wskazuje,
jak można pomóc takim osobom.
A4, 232 str.
ISBN 978-83-7134-067-4
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26,00
Redakcja naukowa: Beata Kazek,
Justyna Wojciechowska

ZMYSŁY W KOMUNIKACJI
Wszystkie zmysły prowadzą
do mózgu

28,00
Redakcja naukowa:
Justyna Wojciechowska
Beata Kazek

33,00
Violet F. Maas

Aneta Winczewska

UCZENIE SIĘ PRZEZ ZMYSŁY

WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ...
Zabawy aktywizujące zmysły
kilkulatków

Publikacja prezentuje interdyscyplinarne podejście do badanej tematyki:
problemów zaburzeń zmysłów i ich
konsekwencji dla procesu komunikacji
oraz dla wielu innych sfer funkcjonowania pacjenta z niepełnosprawnością.

Tom ma charakter przeglądu różnych
stanowisk w kwestii korelacji między
kompetencją językową a percepcją
zmysłową, ale skupia się na nabywaniu sprawności językowych przez dzieci oraz roli, jaką odgrywają tu zmysły.

Autorka w przystępny sposób opisuje wpływ układów zmysłów na
funkcjonowanie układu nerwowego.
Wzajemne powiązania tych systemów
determinują wzrost i rozwój, zdolność
uczenia się przedmiotów szkolnych
i codziennych umiejętności, relacje
społeczne oraz równowagę między
ciałem i umysłem.

B5, 208 str.; ISBN 978-83-7744-064-3

B5, 208 str.; ISBN 978-83-7744-138-1

B5, 192 str.; ISBN 978-83-7744-088-9

ZMYSŁY W KOMUNIKACJI
Mowa i jej uwarunkowania

Czytelnicy znajdą w tej książce fabularyzowane zabawy, które ułatwiają
integrowanie doznań zmysłowych
dzieci z deficytami rozwojowymi.
Mogą one zachęcić kilkulatków do ilustrowania ruchem narracji nauczyciela
oraz twórczego przetwarzania „dostarczanych” im bodźców odbieranych
poszczególnymi zmysłami.
B5, 200 str.; ISBN 978-83-8080-072-4

Integracja sensoryczna

Terapia, specjalne potrzeby edukacyjne
Ć!

Ć!
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28,00

N

38,00

Marta Baj-Lieder
Agnieszka Borowska-Kociemba

Marta Baj-Lieder
Agnieszka Borowska-Kociemba

KRĘĆ SIĘ, BIEGAJ,
BAW SIĘ Z NAMI
Zestaw kart do terapii
integracji sensorycznej

DZIECIAKI NAŚLADUJĄ
ZWIERZAKI
Zestaw kart do terapii
integracji sensorycznej

W publikacji znajdują się karty ze
zdjęciami i rysunkami najczęściej wykorzystywanych w terapii SI sprzętów
oraz opisy możliwości ich użycia na
zajęciach.

Karty to zbiór fotografii zwierząt oraz
dzieci przyjmujących ich pozy. Karty
są doskonałym sposobem na zabawę
i pomoc w samoregulacji dziecka.

B5, 32 karty, 44 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-809-9

B5, 76 kart, 8 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-941-6

27,00

12,00

Marta Wiśniewska

KARTY DO ĆWICZEŃ
POSTURALNYCH
Pomoc terapeutyczna przeznaczona
dla terapeutów integracji sensorycznej, nauczycieli wychowania
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz dla nauczycieli gimnastyki korekcyjnej. Zadaniem kart jest
uatrakcyjnienie terapii mechanizmów
posturalnych i jednocześnie zainspirowanie terapeutów oraz nauczycieli
do poszukiwania innych pomysłów na
kształtowanie tych kompetencji.

Małgorzata Barańska

SENSORYCZNY, PIĘKNY ŚWIAT
Zabawy z wierszykami
rozwijające integrację
sensoryczną
Książka powstała z myślą o dorosłych
i dzieciach, którzy mogą się razem
bawić w to, co służy rozwojowi integracji sensorycznej.
A5, 64 str.
ISBN 978-83-7134-806-8

38,00
Małgorzata Barańska

SENSORYCZNIE WSZYSTKO GRA!
Piosenki z zabawami
rozwijającymi integrację
sensoryczną
W książce znajdują się teksty piosenek,
propozycje zabaw oraz zapisy nutowe.
Zabawy i piosenki zostały podzielone
na grupy odnoszące się do sposobu
odbierania bodźców z otoczenia.
A5, 120 str., 2 płyty CD
ISBN 978-83-7134-838-9

120 mm x 150 mm, 34 karty, 16 str. (zeszyt),
pudełko; EAN 590-737743-120-6
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Agata Perchalec-Wykręt
Magdalena Sabik
Ilustracje: Adam Święcki

PIERWSZE ZABAWY
Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
DLA MALUCHÓW
Książka przeznaczona jest dla pedagogów, psychologów, nauczycieli
oraz dla rodziców i osób bawiących się
z dziećmi. Przedstawia ona istotę integracji sensorycznej, jej wpływ na zachowanie każdego z nas oraz sposoby
stymulacji poszczególnych systemów
zmysłowych poprzez zabawę.
A4 (albumowy), 140 kol. str.
ISBN 978-83-8080-103-5

31,50

17,00

29,50

Maria Kuleczka-Raszewska
Dorota Markowska

POZNAJĘ ŚWIAT
ZMYSŁAMI

POZNAJĘ ŚWIAT
PRZECIWIEŃSTW

A4, 20 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5),
kieszonki foliowe, teczka
ISBN 978-83-7134-860-0

A4, 20 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5),
kieszonki foliowe, teczka
ISBN 978-83-7134-859-4

Seria Poznaję świat to materiały pomagające dzieciom poznać i zrozumieć
pewne zjawiska występujące w otaczającym nas świecie. W pierwszej
części serii przedstawione zostały zmysły oraz odczuwane za ich pomocą
wrażenia. Druga to materiały przybliżające dzieciom antonimy uczące dostrzegać i nazywać przeciwieństwa.

UCZĘ SIĘ POPRZEZ RUCH
Program terapii dla dzieci
autystycznych
i z niepełnosprawnością
sprzężoną
W książce opisano terapię integracji sensorycznej. Proponowane przez autorki
ćwiczenia są szczególnie polecane osobom pracującym z dziećmi z autyzmem
i niepełnosprawnością sprzężoną.

26,00
Geoff Platt

POKONAĆ DYSPRAKSJĘ
Prosty program ćwiczeń
poprawiających umiejętności
ruchowe w domu i w szkole
Prosty program ćwiczeń, opracowany przez Goeffa Platta, pomaga
dzieciom z dyspraksją przezwyciężyć
trudności związane z planowaniem
ruchu i w pełni cieszyć się aktywnością
fizyczną.
B5, 144 str.; ISBN 978-83-7744-068-1

A5, 120 str.; ISBN 978-83-7744-026-1
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10,00
Marta Bogdanowicz

SKALE OBSERWACJI
ZACHOWANIA DZIECI I RODZICÓW
uczestniczących w zajęciach
Ruchu Rozwijającego
Jest to czytelnie przedstawione narzędzie badawcze stosowane do oceny
wpływu zajęć prowadzonych Metodą
Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (MRR) na uczestników.
A4, 32 str.
ISBN 978-83-7134-139-7

22,00

15,00

Marta Bogdanowicz
Dariusz Okrzesik

Jolanta Majewska
Andrzej Majewski

OPIS I PLANOWANIE ZAJĘĆ
według Metody Ruchu
Rozwijającego Weroniki
Sherborne

ZARYS PSYCHOMOTORYKI
Główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci
i młodzieży. Teoria i praktyka

Znalazły się tu opisy konkretnych ćwiczeń i różnych ich wariantów, propozycje opracowania pojedynczych zajęć
oraz ich planowania w cyklu rocznym.

W książce znajdują się opisy najważniejszych teorii psychomotorycznych
oraz przykłady ich praktycznego zastosowania.

B5, 160 str.
ISBN 978-83-7134-140-3

B5, 192 str.
ISBN 978-83-7744-013-1

26,00
Piotr Winczewski

PROFILAKTYKA I KORYGOWANIE
PŁASKOSTOPIA
Zabawy i gry ruchowe
aktywizujące mięśnie stóp
Czytelnicy odnajdą w tej publikacji fabularyzowane zabawy ruchowe, które
można wykorzystać w profilaktyce
oraz korygowaniu płaskostopia przedszkolaków i uczniów kilku pierwszych
klas szkół podstawowych.
B5, 268 str.; ISBN 978-83-8080-036-6

15,00
Katarzyna Forecka-Waśko

W RYTMIE KROKÓW
I PODSKOKÓW. Piosenki
i zabawy muzyczne dla dzieci
Książka jest zbiorem piosenek i zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Każda piosenka opatrzona jest komentarzem
metodycznym na temat sposobu wprowadzenia i utrwalania tekstu, a także
szczegółowym opisem zabaw i tańców.
B5, 44 str., 1 płyta CD; ISBN 978-83-7134-466-4

Integracja sensoryczna • Dyspraksja • Metoda Ruchu Rozwijającego
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47,00

21,00

Państwowy Instytut Jakości Pracy
Szkół i Badań nad Kształceniem

Magdalena Giers

PROBLEMY WYCHOWAWCZE
W PRACY Z UCZNIAMI
NIEPEŁNOSPRAWNYMI
INTELEKTUALNIE
Teoria i praktyczne
zastosowania dla szkół
ogólnodostępnych i specjalnych

Autorka na podstawie własnych badań, obserwacji oraz literatury bardzo
szczegółowo omawia cechy charakterystyczne dla zespołu Williamsa,
zarówno te negatywne, np. problemy zdrowotne, jak i pozytywne, np.
uzdolnienia językowe i muzyczne.

B5, 320 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7744-134-3

33,00
Redakcja naukowa:
Janina Wyczesany

ZESPÓŁ WILLIAMSA

B5, 236 str.
ISBN 978-83-7744-004-9

DYDAKTYKA SPECJALNA –
wybrane zagadnienia
Zebrane w publikacji rozprawy dotyczą
wybranych problemów dydaktyki specjalnej, najbardziej aktualnych i ważnych w tej dziedzinie wiedzy. Publikacja
opisuje m.in., jaki jest związek dydaktyki ogólnej z dydaktyką specjalną,
a także jakie są możliwości i sposoby
wdrażania nowych metod kształcenia.

17,00
Lucyna Bobkowicz-Lewartowska

Jacek J. Błeszyński

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
INTELEKTUALNA
Diagnozowanie, edukacja
i wychowanie

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
INTELEKTUALNA
MOWA – JĘZYK – KOMUNIKACJA
Czy iloraz inteligencji wyjaśnia
wszystko?

W książce przedstawiono wyniki najnowszych badań nad niepełnosprawnością intelektualną oraz podano
wiele praktycznych wskazówek dla
psychologów, pedagogów i rodziców.
B5, 142 str.
ISBN 978-83-7744-006-3

18,50

49,00

Otto Speck

Otto Speck

David Mitchell

OSOBY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ
Podręcznik dla celów
wychowawczych i edukacyjnych

INKLUZJA EDUKACYJNA
A PEDAGOGIKA LECZNICZA

SPRAWDZONE METODY
W EDUKACJI SPECJALNEJ
I WŁĄCZAJĄCEJ
Strategie nauczania poparte
badaniami

Publikacja dotyczy inkluzji edukacyjnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Jest próbą odpowiedzi na
wszystkie pojawiające się w ostatnim
czasie pytania dotyczące opisywanej
kwestii.

Autor, abstrahując od ideologicznych
przerysowań, próbuje przybliżyć zasadę wspólnej edukacji na podstawie
praktycznych rozwiązań uwzględniających potrzeby dzieci z niepełnosprawnością.
B5, 152 str.
ISBN 978-83-7744-044-5

B5, 368 str.; ISBN 978-83-7744-086-5

Publikacja jest podstawową lekturą
dla każdego, kto interesuje się – zawodowo lub teoretycznie – udokumentowanymi strategiami nauczania
dzieci ze szczególnymi potrzebami
edukacyjnymi.
B5, 408 str.; ISBN 978-83-7744-110-7

Publikacja porusza kwestię funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
a w szczególności osób z upośledzeniem umysłowym, w płaszczyźnie
społeczno-komunikacyjnej, pedagogicznej i edukacyjnej.
B5, 200 str.; ISBN 978-83-7134-047-6

B5, 272 str.; ISBN 978-83-7744-085-8

48,00

23,00

32,00
Redakcja naukowa:
Wojciech Otrębski
Katarzyna Mariańczyk

PRZEPIS NA REHABILITACJĘ
Dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością
W wyniku współpracy badaczy i praktyków działających w obszarze rehabilitacji powstała bogata monografia
wieloautorska, w której zaprezentowano szereg informacji z zakresu
diagnozy oraz wczesnego wspomagania dzieci niepełnosprawnych.

26,00
Violetta Florkiewicz

MÓJ PROFIL DOMINACJI
Obrazkowy test do badania
lateralizacji u dzieci i dorosłych
Nowa formuła testu oparta na projekcjach graficznych sprawdzi się bardzo
dobrze w diagnozie dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym
oraz uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną.
A4, 20 kol. kart w bloku, 52 kol. str. (zeszyt),
teczka
ISBN 978-83-7134-814-3

B5, 328 str.; ISBN 978-83-7744-116-9
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44,00

8,00

21,00

9,45

Michael Duffy, D’Neil Duffy
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Bogusław Borys

DZIECI WSZECHŚWIATA

Małgorzata Prokosz

Elżbieta Maria Minczakiewicz

Maria Król

Wychowanie kosmiczne stanowi rdzeń
programu nauczania dla szkół podstawowych Montessori. Ta obszerna koncepcja podkreśla jedność wszystkiego
we wszechświecie i ma na celu nie
tylko zapewnienie dobrego wykształcenia uczniów, lecz także wychowanie
osób pojmujących siebie i otaczający
je świat w wyjątkowy sposób.

CHOROBA SIEROCA

ZESPÓŁ DOWNA

A5, 128 str.
ISBN 978-83-7134-379-7

A5, 288 str.
ISBN 978-83-7134-433-6

MÓZGOWE PORAŻENIE
DZIECIĘCE

B5, 292 str.; ISBN 978-83-7744-153-4

48,00

A5, 292 str.
ISBN 978-83-7134-423-7

KSIĘGA PYTAŃ I ODPOWIEDZI
To seria poradników skierowanych przede wszystkim do rodziców dzieci dotkniętych różnymi zaburzeniami, ale z tych
książek skorzystają także nauczyciele i terapeuci. Publikacje tłumaczą, czym są opisywane zjawiska oraz jak się objawiają. Autorzy podpowiadają, jak pokonywać trudności wynikające z zaburzeń, i wskazują metody wspomagające
rozwój dziecka.

UCZĘ SIĘ CIEBIE, CZŁOWIEKU...
Z praktyki psychologa
Prezentowany tom to zbiór „pisanych
refleksji” doświadczonego psychologa
klinicznego. Rozważania autora dotyczą różnych obszarów ludzkiej egzystencji, przede wszystkim emocji, potrzeb i problemów psychicznych, relacji
międzyludzkich, miłości, przyjaźni, samotności, dojrzałości, a także wielości
doświadczeń życia codziennego.
B5, 512 str.; ISBN 978-83-63788-08-7

Pedagogika • Oligofrenopedagogika • Niepełnosprawność • Psychologia
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68,25

57,00

Nancy McWilliams

Patricia Coughlin Della Selva

PSYCHOTERAPIA
PSYCHOANALITYCZNA

INTENSYWNA
KRÓTKOTERMINOWA
PSYCHOTERAPIA DYNAMICZNA

Autorka, reprezentantka podejścia
psychodynamicznego, pisze o wielu
sprawach związanych z prowadzeniem
terapii, wskazując te, które bez względu na to, jakie się wyznaje teorie, są
najistotniejsze: nawiązanie empatycznej relacji z klientem, zrozumienie mechanizmów procesu terapeutycznego.
B5, 392 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-007-0

Książka została uporządkowana w sposób stanowiący odzwierciedlenie procesu terapii: od pierwszego kontaktu
aż do badania kontrolnego po terapii.
Publikacja zawiera szczegółowe przykłady kliniczne pokazujące, w jaki
sposób teoria przekłada się na techniki.
B5, 296 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-037-7

78,00

114,00
Josette ten Have-de Labije
Robert J. Neborsky

INTENSYWNA
KRÓTKOTERMINOWA
PSYCHOTERAPIA DYNAMICZNA
DLA PRAKTYKÓW
Książka prezentuje stosunkowo nową
metodę psychoterapeutyczną, która
zyskała już szerokie grono zwolenników.
B5, 600 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-123-7

66,00
Leslie S. Greenberg, Jeanne C. Watson

Leslie S. Greenberg

WSPÓŁTWORZENIE ZMIANY
Skuteczne techniki terapii
dynamicznej

TERAPIA DEPRESJI
SKONCENTROWANA
NA EMOCJACH

TERAPIA SKONCENTROWANA
NA EMOCJACH

Autor przedstawia integratywną teorię i model interwencji terapeutycznej
oparty na bieżącym ocenianiu potrzeb
pacjenta (moment-to-moment assessment) oraz budowaniu świadomej
relacji pacjent – terapeuta, czyli przymierza terapeutycznego.

W publikacji pokazano, że emocje
to główny aspekt depresji i funkcjonowania człowieka oraz że terapia,
która się na nich koncentruje, to silny
rodzaj interwencji. Autorki dowodzą,
że leczenie skoncentrowane na emocjach może maksymalnie zwiększyć
skuteczność terapii.

Według terapii skoncentrowanej na
emocjach (Emotion‑Focused Therapy –
EFT) zmiana emocjonalna to czynnik
niezbędny do uzyskania stałej i trwałej
zmiany w rozwoju i dobrostanie klienta. EFT wykorzystuje wiedzę na temat
efektów ekspresji emocjonalnej.
B5, 184 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-090-2

B5, 440 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-039-1

58,00

Redakcja naukowa:
Robert A. McMackin, Elana Newman,
Jason M. Fogler, Terence M. Keane

Paul L. Wachtel

TERAPIA TRAUMY
Teoria i praktyka terapii opartej
na dowodach
W książce tej staraliśmy się przybliżyć
klinicystom ideę zintegrowanej terapii
traumy, która czerpie z aktualnych
osiągnięć naukowych i doświadczeń
klinicznych związanych z tym tematem.

Ta ważna i innowacyjna książka odkrywa
nowy kierunek rozwoju myśli psychoanalitycznej, który umożliwia prowadzenie skuteczniejszej praktyki klinicznej.
Poprzez pogłębioną analizę teoretyczną
i studia empiryczne, autor prezentuje
nowe, niezwykle skuteczne sposoby na
rewitalizację praktyki klinicznej.

B5, 560 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-082-7

B5, 376 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-032-2

27,00

Jon Frederickson

B5, 560 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-050-6

78,00

TERAPIA RELACYJNA
W PRAKTYCE PSYCHOTERAPII

134,00

139,00

Redakcja naukowa:
Gianni Francesetti, Michela Gecele,
Jan Roubal

David R. Schaffer, Katherine Kipp

PSYCHOTERAPIA GESTALT
W PRAKTYCE KLINICZNEJ
Od psychopatologii do estetyki
kontaktu

Jest to nowoczesny podręcznik akademicki, który przybliża nie tylko
najważniejsze klasyczne koncepcje teoretyczne, ale także najnowsze wyniki
badań i powstające na ich podstawie
modele.

Monografia pokazuje, że współczesna
terapia Gestalt jest skierowana nie tylko do osób z problemami neurotycznymi, ale także cierpiących z powodu poważniejszych zaburzeń psychicznych.

PSYCHOLOGIA ROZWOJU
Od dziecka do dorosłości

A4, 720 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-095-7

B5, 912 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-121-3
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21,00

49,00

36,00

35,00

Maria Truszkowska-Wojtkowiak

Bruce M. Hyman, Cherry Pedrick

Beata Mańkowska

Beata Pastwa-Wojciechowska

Mark H. Johnson, Michelle de Haan

FENOMEN CZASU WOLNEGO

POKONAĆ OCD,
CZYLI ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNE
Praktyczny przewodnik

WYPALENIE ZAWODOWE
Źródła, mechanizmy,
zapobieganie

PSYCHOPACI – sprawcy
przestępstw seksualnych

NEUROKOGNITYWISTYKA
ROZWOJU
Wprowadzenie

Publikacja poświęcona jest analizie
pojęcia czasu wolnego jako jednego
z ważniejszych współczesnych zagadnień cywilizacyjnych i kulturowych.
B5, 292 str.
ISBN 978-83-7744-023-0

Książka pozwala zrozumieć, czym jest
OCD, jak się je diagnozuje, czym się
ono objawia i jak się je aktualnie leczy.
Centralnym punktem książki są zalecenia, jak samodzielnie, krok po kroku,
przejść program walki z OCD.

Opracowanie stanowi próbę ukazania
z jednej strony aktualnego stanu wiedzy o wypaleniu zawodowym, z drugiej strony zmierza do pełniejszego
wyjaśnienia zjawiska, przedstawiając
istotne mechanizmy, na mocy których
dochodzi do jego rozwoju.

B5, 400 str.; ISBN 978-83-7744-065-0

B5, 280 str; ISBN 978-83-7744-092-6

Publikacja ma na celu przybliżenie zagadnień dotyczących współczesnego
rozumienia pojęcia psychopatii oraz ukazanie specyfiki seksualności osób psychopatycznych zarówno z perspektywy
psychologii rozwojowej, klinicznej, psychiatrii, jak i w ujęciu kryminologicznym
i resocjalizacyjnym oraz w kontekście
współczesnego dyskursu społecznego.
B5, 312 str.; ISBN 978-83-7744-048-3

Psychologia • Psychoterapia

Książka dotyczy dyscypliny pokrewnej psychologii rozwoju. Dziedzina ta
opisuje typowe funkcjonowanie poznawcze i traktuje nietypowe funkcjonowanie i nietypowy rozwój jako „eksperymenty natury”, które mogą rzucić
światło na mózgowe podłoże prawidłowych procesów poznawczych.
B5; ISBN 978-83-7744-148-0
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29,00
Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik,
Sławomir Wrzesiński

JAK POMÓC NIE ZAPOMNIEĆ?
Ćwiczenia pamięci
i mowy dla osób z chorobą
Alzheimera i innymi zespołami
demencyjnymi
Ćwiczenia przeznaczone są do terapii
pamięci i mowy osób dotkniętych
chorobą Alzheimera czy innymi stanami demencyjnymi, składają się z materiału werbalnego i ilustracyjnego.

19,00

19,50

20,00
June Andrews

DEMENCJA? TO NIE DLA MNIE!
Ćwiczenia percepcji i pamięci dla osób w podeszłym wieku
Poziom łatwy, Poziom średni, Poziom trudny

DEMENCJA
Kompleksowy przewodnik
po chorobie

Ćwiczenia zawarte w tych książkach przeznaczone są dla osób starszych, u których nastąpiło obniżenie sprawności
umysłowej będące wynikiem starzenia się lub różnych chorób. Rozwiązywanie proponowanych łamigłówek i zadań
spowolni rozwój problemów z pamięcią, myśleniem, rozumieniem, orientacją w czasie i przestrzeni, liczeniem, pisaniem, czytaniem i planowaniem. Niektóre pytania dotyczą życia osobistego, zmuszając do wspominania.

Niezwykle praktyczna publikacja
poświęcona zagadnieniu demencji:
diagnozie i funkcjonowaniu osób
dotkniętych tym stanem. W książce
znajdziemy rady dotyczące organizacji
czasu i przestrzeni, terapii, diety, szpitalnej i domowej opieki medycznej
oraz leczenia farmakologicznego.

B5, 120 str.; ISBN 978-83-7134-758-0 (poziom łatwy)
B5, 120 str.; ISBN 978-83-7134-759-7 (poziom średni)
B5, 120 str.; ISBN 978-83-7134-760-3 (poziom trudny)

A4, 144 kol. str.; ISBN 978-83-7134-895-2

B5, 312 str.; ISBN 978-83-7744-125-1
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28,00

N

16,00

15,00

23,10

Janet Fogler, Lynn Stern

Magdalena Hinz

Magdalena Hinz

Lore Wehner, Ylva Schwinghammer

POPRAW SWOJĄ PAMIĘĆ
Jak zapamiętać to, o czym się
zapomina

NIGDY ZA PÓŹNO
Trening umysłu dla seniorów

PRZYPOMNIJ SOBIE
Ćwiczenia usprawniające
pamięć dla osób starszych

AKTYWACJA SENSORYCZNA
Holistyczna koncepcja wsparcia
osób w podeszłym wieku
i cierpiących na demencję

Książka opisuje, jak działa pamięć
i zmienia się wraz z wiekiem, w wyniku stresu, choroby i depresji, oraz
wyjaśnia, dlaczego ludzie pamiętają
to, co pamiętają. Przywołuje także
pomocne przykłady zaczerpnięte z codziennego życia. Wielu czytelników po
tej lekturze doświadczy natychmiastowej poprawy swojej pamięci.

38,00

W książce zamieszczono ćwiczenia,
których celem jest spowolnienie wystąpienia i rozwoju u osób starszych
zaburzeń funkcji poznawczych, takich
jak pamięć, myślenie, rozumienie.
A4, 72 str.; ISBN 978-83-7134-956-0

Książka zawiera ćwiczenia, których
celem jest spowolnienie wystąpienia i rozwoju problemów z pamięcią
u osób starszych.
A4, 64 str.; ISBN 978-83-7134-955-3

W książce wyjaśniono, w jaki sposób
stosować założenia pedagogiki Montessori w pracy z osobami starszymi.
Druga część publikacji zawiera scenariusze sesji aktywizujących, które
można przeprowadzić z seniorami.
B5, 208 str.; ISBN 978-83-7744-126-8

B5, 176 str.; ISBN 978-83-7744-108-4

W trosce o harmonijny rozwój dzieci...
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14,70

14,00
DZIENNIK ZAJĘĆ LOGOPEDY

DZIENNIK ZAJĘĆ
terapeutycznych
i wyrównawczych
Dziennik przeznaczony jest do dokumentowania pracy na zajęciach specjalistycznych, dydaktycznych i wyrównawczych. Zawiera miejsce dla
50 uczniów oraz m.in. tygodniowy
plan zajęć czy informacje dotyczące
frekwencji.

Dziennik zajęć logopedy jest pozycją
dostosowaną do pracy logopedy
w szkole i zawiera m.in. takie elementy, jak: krótkie omówienie zadań logopedy, procedur i narzędzi badawczych;
zestawienie danych dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej; dane
ucznia; diagnoza i indywidualny program terapii; ocena postępów dziecka.

21,00
DZIENNIK ZAJĘĆ
LOGOPEDYCZNYCH

Maciej Gibiński
Agnieszka Bzdyk-Gibińska

Dziennik zajęć logopedycznych zawiera
m.in. takie elementy, jak: zestawienie
podsumowania oddziaływań logopedycznych; plan pracy; tygodniowy rozkład godzin pracy z uwzględnieniem
grup i indywidualnych uczniów.

DOKUMENTOWANIE TERAPII
LOGOPEDYCZNEJ

A4, 116 str.
EAN 590-737743-055-1

A4, 64 str.
EAN 590-750-26-37-21-3

A4, 88 str.

23,00

Monografia ta zasługuje na uwagę
praktyków i teoretyków logopedii
oraz osób związanych zależnościami
formalno-administracyjnymi z logopedami, tj. dyrektorów placówek służby zdrowia i oświaty, pracowników
poradni itd.
B5, 168 str.
ISBN 978-83-7744-060-5

21,00
Renata Naprawa
Alicja Tanajewska
Ewa Korzeniewska
Krystyna Szczepańska

DOKUMENTACJA DYREKTORA
SZKOŁY
To cenna pomoc dla zarządzających
placówkami edukacyjnymi. Książka zawiera m.in. wielofunkcyjny plan nadzoru pedagogicznego, przykładowe
projekty ewaluacji wewnętrznej, omówienie obserwacji zajęć edukacyjnych.
B5, 280 str.; ISBN 978-83-7134-637-8
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6,95

6,90

•

DZIENNIK ZAJĘĆ NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

•

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

•

14,80

21,00
DZIENNIK PRACY PEDAGOGA/
PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

A4, 24 str.; EAN 590-737743-069-8
A4, 24 str.; EAN 590-737743-068-1

DZIENNIK ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
A4, 104 str.; EAN 590-737743-067-4

Dzienniki zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170).

Dziennik pracy pedagoga/psychologa
szkolnego jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, oraz z Rozporządzeniem
MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r.

15,00
DZIENNIK ZAJĘĆ TERAPII
PEDAGOGICZNEJ
(korekcyjno-kompensacyjnych
i logopedycznych)
Dziennik przeznaczony jest do zajęć
specjalistycznych – terapeutycznych (korekcyjno-kompensacyjnych,
logo-pedycznych), o których jest
mowa w Rozporządzeniu MEN z dnia
28 sierpnia 2017 r.
A4, 84 str.; EAN 590-737743-121-3

A4, 112 str.; EAN 590-737743-122-0

Ć!

Ć!
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8,70
DZIENNIK WYCHOWAWCY –
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Dziennik został stworzony w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia
25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

26,00
INDYWIDUALNE KARTY
MONITOROWANIA
UCZNIÓW OBJĘTYCH
POMOCĄ PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNĄ
(indywidualne teczki uczniów)
Karty, przygotowanie dla 20 uczniów,
mogą być zastosowane w przypadku
jednego roku szkolnego lub cyklu
kształcenia.
A4, 148 str.; EAN 590-737743-12307

18,90
Alicja Tanajewska
Iwona Kiełpińska
Ewa Korzeniewska

PROGRAMY PRACY SZKOŁY
Program wychowawczy
Szkolny program profilaktyki
Program edukacji regionalnej
W książce przedstawiono programy,
które spełniają wszystkie wymagania
opisane w podstawie programowej.
B5, 168 str.
ISBN 978-83-7134-666-8

A4, 112 str.; EAN 590-737743-122-0

Dzienniki • Dokumentacja logopedyczna, terapeutyczna, szkolna
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33,00

SŁOWA W AKCJI!
Seria obrazków i plansz do wczesnego wspomagania
rozwoju mowy

34,00

•
•
•
•

33,50

•

32,50

29,00

•
•

32,00

31,00

Łąka, las, jezioro

A4, 28 kart, 12 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-7134-974-4

Zwierzęta w domu, w zoo i na podwórku

A4, 26 kart, 12 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-8080-030-4

Wyposażenie domu

A4, 24 karty, 12 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-7134-983-6

Potrawy w kuchni i restauracji

A4, 25 kart, 12 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-8080-027-4

Ubrania, zabawki i przybory szkolne

A4, 30 kart, 12 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-7134-990-4

Zabawa, podróże, sport

A4, 28 kart, 12 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-8080-025-0

Warzywa, owoce i inne smakołyki

A4, 31 kart, 12 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-7134-829-7

Małe dziecko nie „uczy się słów”. Nabywa mowę razem z wiedzą o świecie. Dlatego, aby bogacić słownikowy inwentarz, trzeba nasycić dziecko językiem zaangażowanym, czyli uczestniczącym w działaniu.
Słowa w akcji to pomoc o prawie nieograniczonych możliwościach. To narzędzie, które pozwala ożywić język i nadać mu funkcje użytkowe. Publikacja stanowi twórczy sposób na wspomaganie rozwoju
mowy małego dziecka.

Ć!

OŚ
OW

N

36,00

38,00

Dorota Szubstarska, przy współpracy Barbary Bednarskiej

•

ŚWIAT OPOWIADANY

•

NOWY ŚWIAT OPOWIADANY

27,30

A4, 96 kol. kart, 36 str. (blok A4), 28 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-692-7
A4, 67 kol. kart, 38 str. (blok A4), 28 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-8080-009-8

Scenariusze obrazkowe do zajęć rozwijających mowę
z małymi dziećmi od 2. roku życia.
Metoda pracy oparta na dialogu i narracji dla logopedów,
pedagogów i psychologów

39,00

22,80
Joanna Łozowicka-Zimny

Iweta Kozłowska

Magdalena Maniecka

PRZYGODY MIMKÓW
Pomoc logopedyczna do terapii
opóźnionego rozwoju mowy

POKAŻ MI MÓJ MAŁY ŚWIAT
Historyjki obrazkowe
dla dzieci z autyzmem,
opóźnionym rozwojem mowy
i niedosłuchem

Pomoc logopedyczna jest przeznaczona do terapii opóźnionego rozwoju
mowy. Dzięki zaproponowanym ćwiczeniom dziecko łatwiej zapamiętuje
proste słowa dostosowane do jego
poziomu rozwoju i uczy się budować
pierwsze zdania.
A4, 25 kart, 12 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-878-5

Ć!

Publikacja jest przeznaczona dla dzieci
z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem i niedosłuchem. Składa się z kart
pracy i dołączonych do nich historyjek
obrazkowych.

MÓWIĘ I CZYTAM SŁÓWKA
Zestaw pomocy edukacyjnych
Pomoc edukacyjna stworzona z myślą
o wspieraniu rozwoju małych dzieci przez zabawę. Zestaw składa się
z kolorowych i czarno-białych obrazków przedstawiających przedmioty
z najbliższego otoczenia dziecka oraz
z podwójnych podpisów do ilustracji.
100 mm x 100 mm, 40 kart, 4 str. (instrukcja),
pudełko; EAN 590-737743-125-1

A4, 46 cz.-b. kart w bloku, 127 kol. kart
w bloku, teczka; ISBN 978-83-7134-818-1

Ć!
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78,00
24,50

Tekst: Hanna Gawrońska
Grafika: Agnieszka Machnicka

HELA I TOMEK
Zestaw 5 książeczek dla najmłodszych dzieci:
Co Tomek robi rano?; Hela i Tomek; Pora na sen; Tomek jest chory; Urodziny Heli
Pięć książeczek z serii poświęconej rodzeństwu – Heli i Tomkowi – jest adresowanych do dzieci
2- i 3-letnich oraz starszych, u których rozwój mowy przebiega trochę wolniej niż u rówieśników.
Celem publikacji jest wprowadzenie dziecka w świat mowy poprzez poszerzanie zasobu słownictwa związanego z prostymi sytuacjami dnia codziennego, zdobywanie umiejętności rozumienia
czytanego tekstu oraz prowadzenia dialogu. W publikacjach zamieszczono elementy ruchome,
które mają na celu wzmocnić motywację do podjęcia przez dziecko aktywności intelektualnej,
a przede wszystkim pomóc mu w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. Książeczki zawierają
komplety obrazków do wycięcia i rzepów do naklejania.
152 str. (5 zeszytów), 89 rzepów-kółek, pudełko; EAN 590-737743-022-9

Tekst: Hanna Gawrońska
Grafika: Agnieszka Machnicka

HELA I TOMEK POZNAJĄ ZWIERZĘTA
Książeczka dla najmłodszych dzieci, cz. I i II
Książeczki są adresowane do małych dzieci, które zaczynają uczyć się mówić. W publikacji zamieszczono elementy ruchome, które mają na celu wzmocnić motywację do podjęcia przez
dziecko aktywności intelektualnej oraz pomóc mu w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych.
Oglądając z dzieckiem książeczki, rodzic wprowadza je w świat zwierząt i zachęca do aktywnego powtarzania zasłyszanych dźwięków. Książeczki zawierają komplety obrazków do wycięcia
i rzepów do naklejania.
154 x 154 mm, 26 kol. str. (zeszyt 1), 26 kol. str (zeszyt 2), 4 karty, 24 rzepy-kółka; ISBN 978-83-7134-998-0
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10,50
Elżbieta Kowalik

POMAGAMY DZIECKU
Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM
MOWY
Ćwiczenia usprawniające

Olga Kłodnicka

KAŻDEGO DNIA MÓWIĘ WIĘCEJ
Materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i trudnościami w komunikacji
4 zeszyty: Jesień, Zima, Wiosna, Lato
Zamieszczone w publikacji obrazki zostały dostosowane do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami – są odpowiednio duże, pozbawione tła i zbędnych szczegółów. Każdy obrazek jest podpisany, dzięki czemu dziecko nieświadomie zapamiętuje obraz wyrazu. Litery w podpisach są koloru czerwonego – przykuwającego
uwagę nawet maluchów. Zastosowano pismo drukowane bezszeryfowe, uznawane za najodpowiedniejsze dla małych dzieci lub dzieci z niepełnosprawnością.
A4, 36 kol. str.; ISBN 978-83-8080-093-9 (cz. 3 – Wiosna)
A4, 36 kol. str.; ISBN 978-83-8080-094-6 (cz. 4 – Lato)

A4, 36 kol. str.; ISBN 978-83-8080-091-5 (cz. 1 – Jesień)
A4, 36 kol. str.; ISBN 978-83-8080-092-2 (cz. 2 – Zima)

Publikacja przeznaczona jest dla
logopedów, rodziców i opiekunów
dzieci w różnym wieku, z opóźnionym rozwojem mowy, ale także
z niepełnosprawnością intelektualną,
z niedosłuchem, autyzmem, zespołem
Aspergera.
A4, 44 str.; ISBN 978-83-8080-068-7

Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński

KROK PO KROKU
Jak rozwijać mowę dziecka

•

18,00
56,00
Elaine Weitzman, Janice Greenberg

Katarzyna Wnukowska

RAZEM UCZYMY SIĘ MÓWIĆ
Przewodnik dotyczący
wspomagania rozwoju
językowego dzieci dla opiekunów
i nauczycieli przedszkolnych

CZY MOJE DZIECKO MÓWI
POPRAWNIE?
Poradnik logopedyczny

Publikacja powstała z myślą o pedagogach, którzy chcą zapewnić swoim podopiecznym najlepsze warunki do nauki,
oraz rodzicach dzieci nieśmiałych i wycofanych, słabo komunikujących się i dotkniętych opóźnieniami rozwoju mowy.

•

8,00

W książce objaśniony jest proces
mówienia oraz etapy jego rozwoju
(głużenie, gaworzenie, okres melodii, wyrazu, zdania, swoistej mowy
dziecięcej). Znajdują się w niej podpowiedzi, w jaki sposób wspomagać
ten rozwój.
A5, 74 str.; ISBN 978-83-7134-471-8

Zabawy do terapii opóźnionego rozwoju
mowy dla rodziców i terapeutów
A4, 120 str.; ISBN 978-83-7134-740-5

Materiały do terapii opóźnionego
rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów
A4, 18 kol. kart, 76 kol. str. (zeszyt), 1 płyta CD, teczka
ISBN 978-83-7134-739-9

29,50

komplet

47,50
To kompleksowa publikacja do terapii opóźnionego rozwoju mowy zawierająca materiał werbalny, ilustracyjny i słuchowy. Część pierwsza (Materiały...) to teczka, w której znajduje się książka, kolorowe załączniki oraz płyta CD. Ta część
zawiera zabawy: oddechowe, usprawniające narządy mowy, słuchowe, logorytmiczne, dźwiękonaśladowcze oraz
zabawy ze słowem. Część drugą (Zabawy...) stanowią ćwiczenia utrwalające (m.in. rysowanie po śladzie, labirynty,
odnajdywanie różnic).

A4, 400 str.; ISBN 978-83-7134-748-1
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Hanna Duda

Hanna Duda

BADANIE WYMOWY DZIECKA
Kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy dla dzieci 5-letnich
i starszych

BADANIE KINESTEZJI
ARTYKULACYJNEJ
Kwestionariusze i karty

segregator A5, 392 kol. str.
ISBN 978-83-8080-055-7

32,00

66,00

Publikacja jest przydatnym narzędziem diagnostycznym przy badaniu
artykulacji dzieci pięcioletnich, ale
także starszych, młodzieży i dorosłych,
jeśli z jakiegoś powodu ich wymowa
jest niepoprawna, nieutrwalona, nieukończona w swym rozwoju lub opóźniona czy głęboko zaburzona.
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88,00
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Publikacja stanowi zestaw kwestionariuszy obrazkowo-wyrazowych służących do badania kinestezji artykulacyjnej dzieci pięcioletnich i starszych.
Do każdego kwestionariusza załączono kartę logopedyczną, która jest
integralną częścią narzędzia badania
kinestezji artykulacyjnej.
segregator A5, 196 kol. str.
ISBN 978-83-8080-029-8

Marta Wiśniewska

UCZYMY SIĘ MÓWIĆ
Materiały do alternatywnych
i wspomagających metod
komunikacji (AAC)
Pomoc terapeutyczna została przygotowana w oparciu o doświadczenia
w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami w komunikacji językowej.
A4, 21 kart, 8 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-929-4

N

68,00

34,00

Aleksandra Łojewska
Katarzyna Sadowska

Aleksandra Łojewska
Katarzyna Sadowska

W DESZCZU I W SŁOŃCU
Czytanie uczestniczące
dla dzieci z trudnościami
w porozumiewaniu się

ANTOŚ NA ZIELONEJ ŁĄCE
Czytanie uczestniczące
dla dzieci z trudnościami
w porozumiewaniu się

Książka stanowi pomoc do nauki aktywnego czytania dla dzieci w wieku
przedszkolnym z trudnościami w porozumiewaniu się i nie tylko.

Publikacja jest kontynuacją cyklu
o przygodach Antosia (Antoś i słońce
oraz Antoś i deszcz z publikacji W deszczu i w słońcu) z serii Czytaj i Rozmawiaj (Biblioteka AAC).

A4, 24 kol. str. (1 zeszyt A4 album.), 24 kol.
str. (2 zeszyt A4 album.), 8 str. (zeszyt A5),
zakładka, 4 taśmy-rzepy, sztywna teczka
ISBN 978-83-7134-926-3

A4, 3 karty, 24 kol. str. (zeszyt A4 album.),
8 str. (zeszyt A5), 2 taśmy-rzepy, teczka
ISBN 978-83-8080-073-1

Wspomaganie i terapia rozwoju mowy • Badanie mowy • AAC
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16,00

10,50

12,00

25,00

17,00

Mariola Malkiewicz

Anna Franek, Marzena Riegel

Katarzyna Kubach-Pryczkowska

Aneta Kiepiela-Koperek

Joanna Czapla

JARMARK LOGOPEDYCZNY
Wybór zabaw wspomagających
mowę przedszkolaków

ZABAWY ROZWIJAJĄCE MOWĘ
TWOJEGO DZIECKA

JĘZYKIEM MALOWANE
Ćwiczenia logopedyczne dla
dzieci w wieku przedszkolnym

GŁOSKA, SYLABA, SŁOWO
Scenariusze grupowych zajęć
logopedycznych dla dzieci
w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym

SZEPTY I OKRZYKI W ZDANIU
I WIERSZYKU
Ćwiczenia logopedyczne dla
przedszkolaków

Książka składa się z dwu części. Pierwsza to podstawy teoretyczne, druga –
ponad sto zabaw o różnym poziomie
trudności. Ćwiczenia dzielą się na:
artykulacyjne, słuchowe, oddechowe,
fonetyczne i logorytmiczne.

Autorki proponują proste, ale skuteczne ćwiczenia warg, języka i podniebienia miękkiego oraz ćwiczenia
oddechowe, słuchowe i ortofoniczne.
Dzieciom towarzyszą zabawki wykonane przez rodzica na szydełku lub
z papieru.

A5, 176 str.
ISBN 978-83-7134-242-4

A4, 120 kol. str.
ISBN 978-83-7134-316-2

Książka zawiera ponad 40 ćwiczeń
artykulacyjnych i oddechowych dla
dzieci w wieku przedszkolnym. Na
każdej stronie znajduje się duży
obrazek do pokolorowania, związane
z nim ćwiczenie logopedyczne, a także
ciekawostki na temat tego, co zostało
przedstawione na ilustracji.
A4, 52 str.; ISBN 978-83-7134-695-8

39,00

19,00

Anna Lubner-Piskorska

Ewa Małgorzata Skorek

SCENARIUSZE ZABAW
LOGOPEDYCZNYCH
w grupach dzieci od 4 do 7 lat

100 TEKSTÓW DO ĆWICZEŃ
LOGOPEDYCZNYCH

Proponowane zabawy umożliwiają
profilaktykę w zakresie poprawnego
rozwoju mowy, stymulują zachowania
komunikacyjne werbalne, wyrównują
opóźnienia w rozwoju mowy, zapobiegają powstawaniu zaburzeń, uwrażliwiają percepcję oraz pamięć słuchową.
A4, 69 kart, 48 str. (zeszyt), teczka
ISBN 978-83-7134-827-3

Ćwiczenia zawarte w książce dzielą się
na wstępne: oddechowe, oddechowo-fonacyjne, fonacyjne, usprawniające
narządy mowy, słuchowe, oraz właściwe: artykulacyjne. W ich odpowiednim doborze pomoże tabela zawierająca zestawienie rodzajów ćwiczeń
wraz z przykładami.
A5, 188 str.; ISBN 978-83-7134-195-3

Publikacja jest zbiorem 35 scenariuszy
zajęć. Ponadto w książce znajdują się
przykładowe ćwiczenia usprawniające narządy mowy oraz załączniki
z obrazkami i wyrazami pomocne przy
prowadzeniu zajęć.

Prezentowana pozycja jest adresowana
do osób pracujących z dziećmi w wieku
od 3. do 5. roku życia. Wśród zaproponowanych scenariuszy zajęć logopedzi,
terapeuci, nauczyciele znajdą różnorodne ćwiczenia emisyjne, kształtujące
oddech, fonację i artykulację.

A4, 176 str.; ISBN 978-83-7134-714-6

A4, 96 str.; ISBN 978-83-7134-844-0

32,00
Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik,
Sławomir Wrzesiński

ZABAWY ODDECHOWE
NA WESOŁO
Publikacja zawiera 26 plansz (13 dwu
stronnych kart) – ćwiczeń oddechowych
zróżnicowanych pod względem formy,
przeznaczonych dla dzieci w wieku od
3 do 12 lat oraz 5 kart zawierających
elementy do wycięcia, które należy wykorzystać w zabawach oddechowych.
A4, 18 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-755-9

16,00

25,00

Katarzyna Szłapa

Romana Sprawka, Joanna Graban

CMOKAJ, DMUCHAJ, PARSKAJ,
CHUCHAJ
Ćwiczenia oddechowe
i artykulacyjne dla najmłodszych

LOGOPEDYCZNE ZABAWY
GRUPOWE
dla dzieci od 4 do 7 lat

Pierwsza część to ćwiczenia umożliwiające zwiększenie wydolności płuc,
poprawę siły głosu i napięcia mięśni,
w drugiej przedstawiono ćwiczenia
artykulacyjne. W obu częściach są też
zabawy ćwiczące dykcję.

Zebrane tu zabawy pomagają w nauce
mowy i rozwijaniu niezbędnych do jej
funkcjonowania aspektów, takich jak:
sprawność narządów mowy, kompetencje fonologiczne, prawidłowy tor
oddechowy, dojrzały sposób połykania, poprawna artykulacja.

A4, 44 str., 2 gry; ISBN 978-83-7134-164-9

A4, 168 str.; ISBN 978-83-7134-163-2

Ć!
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28,00
Maria Bryła, Aneta Muszyńska

WĘDRÓWKA JĘZYCZKA-PODRÓŻNICZKA W ŚWIAT MOWY
Scenariusze grupowych zajęć
logopedycznych dla dzieci
dwu- i trzyletnich
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Zawarte w programie ćwiczenia mają
charakter zabawy, tematyka zajęć
nawiązuje do najbliższego otoczenia
maluchów – koncentruje się wokół
domu, rodziny, zabawek, zwierząt domowych i poznawania własnego ciała.

16,00

19,00
Gabriela Lorens
Aleksandra Karwowska
Izabela Więcek-Poborczyk

GORA
Gesty Obrazujące Ruchy
Artykulatorów
Metoda ©GORA stanowi pomoc
w terapii logopedycznej dzieci z zaburzoną kinestezją artykulacyjną.
B5, 168 kol. str.
ISBN 978-83-7744-124-4

14,70

Elżbieta Borsuk-Sorota
Aleksandra Kruszewska

SMACZNE ZABAWY BUZI I JĘZYKA
Ćwiczenia aparatu
artykulacyjnego dla dzieci
Publikacja to zbiór 30 ćwiczeń aparatu artykulacyjnego z wykorzystaniem różnych artykułów żywnościowych. W prawidłowym wykonaniu
poszczególnych ćwiczeń pomocne
będą zamieszczone zdjęcia.
B5, 100 kol. str.; ISBN 978-83-7134-715-3

Romana Sprawka

TERAPIA LOGOPEDYCZNA
• głosek szeregu szumiącego

•
•

23,00

15,00

A4, 92 str., ISBN 978-83-7134-465-7

głosek szeregu syczącego
A4, 96 str., ISBN 978-83-7134-512-8

różnicowania artykulacji
głosek sz–s, s–ś, sz–ś

A4, 140 str., ISBN 978-83-7134-601-9

Prezentowane pozycje są zbiorami scenariuszy z kompletami
załączników, do których należą
zestawy wyrazów i tekstów,
materiał obrazkowy oraz zadania i łamigłówki mogące służyć
jako podstawa terapii logopedycznej głosek.

A4, 164 str., 1 płyta CD; ISBN 978-83-7134-653-8

Scenariusze zajęć logopedycznych • Ćwiczenia artykulacyjno–oddechowe
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38,00

48,00
Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński

SZUMY, CISZKI I SYKI
Gra logopedyczna utrwalająca wymowę głosek szeregu
ciszącego, syczącego i szumiącego
Publikacja służąca do utrwalania prawidłowej wymowy głosek szeregu ciszącego, syczącego i szumiącego w trzech pozycjach w wyrazie: w nagłosie,
śródgłosie i wygłosie. W teczce znajduje się 36 plansz z materiałem obrazkowym zawierającym ćwiczone głoski, po pięć pionków w dwóch kolorach
oraz instrukcja.
210 x 210 mm, 36 kol. kart, 4 str. (zeszyt A5), 10 pionków, sztywna teczka
ISBN 978-83-7134-958-4

KOSTKI LOGOPEDYCZNE
Głoski syczące i szumiące,
głoska R

Robert Zelker

W teczce znajduje się 40 łatwych
do złożenia szablonów kostek wraz
z opisem sposobów wykorzystania
ich w terapii. Każda z kostek służy
ćwiczeniu jednej głoski lub opozycji
kilku głosek. Na kostce znajduje się
6 zdjęć, których nazwy zawierają ćwiczony dźwięk.

Zabawa polega na budowaniu wież,
czyli układaniu kartoników w odpowiedniej kolejności. Pomoc składa
się z 60 wież, na każdej znajduje się
5 wyrazów do ćwiczeń.

WIEŻE LOGOPEDYCZNE
Głoski szumiące

A4, 20 kol. kart, 12 str. (zeszyt A5),
plastikowe kieszonki, teczka
ISBN 978-83-7134-564-7

A4, 20 kart, 12 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-741-2

79,00

33,00

31,50

75,00

Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik,
Sławomir Wrzesiński

LOGOŚWINKI
Logopedyczna gra karciana
Gra wspomagająca terapię rotacyzmu
m.in. poprzez utrwalanie wymowy
głoski r po spółgłoskach oraz w nagłosie i między samogłoskami. Gra składa
się z 3 zestawów po 52 karty.
3 talie po 52 karty (60 x 91 mm),
3 plastikowe pudełka
EAN 590-7377-43-126-8

77,00

Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik,
Sławomir Wrzesiński

Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik,
Sławomir Wrzesiński

Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik,
Sławomir Wrzesiński

GADATLIWA KAKADU
Gry logopedyczne różnicujące wymowę
głosek T, K, G, D

SZCZYPIĄCA SZCZYPAWKA
Gry logopedyczne różnicujące wymowę
głosek ciszących, syczących i szumiących

KORALE KOLORU KORALOWEGO
Gry logopedyczne różnicujące wymowę
głosek R, L, J

Publikacja zawierająca gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek t, k, g, d. Zapewni dobrą zabawę nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. To
doskonała gra dla całej rodziny! W środku znajduje
się 6 gier: planszowa – Psotne kotki, bingo, superpamięć, wyścig, Co się zmieniło?, Kotki (gra oparta
na zasadach Piotrusia).

Publikacja zawierająca gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek szeregu ciszącego, syczącego
i szumiącego. W środku znajduje się 5 gier: planszowa – Przez lądy i morza, superpamięć, wyścig,
Co się zmieniło?, Piotruś.

Publikacja zawierająca gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek r, l, j. W środku znajduje się
5 gier: planszowa – Górka Bzdurka, superpamięć,
wyścig, Co się zmieniło?, Królewski błazen (gra
oparta na zasadach Piotrusia).

EAN 590-7377-43-117-6

EAN 590-7377-43-118-3

EAN 590-7377-43-116-9

33,00
Kamila Talaśka, Maria Faściszewska

POD LUPĄ
Karty do utrwalania wymowy
głosek syczących
Zaproponowane karty pracy rozwijają percepcję wzrokową, wzbogacają
słownictwo dziecka oraz służą do
nauki prawidłowej wymowy głosek
szeregu syczącego. Materiał może być
także wykorzystany do ćwiczenia słuchu fonemowego oraz umiejętności
fonologicznych.
A4, 26 kol. kart, 12 str. (zeszyt A5), teczka;
ISBN 978-83-7134-845-7

Ć!

27,90

27,90
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48,00
48,00

14,00
Magdalena Hinz

BINGO LOGOPEDYCZNE
Głoska sz
Książka zawiera diagramy do gry
w bingo, w których zamiast cyfr znajdują się wyrazy z głoską sz ułożone
zgodnie z zasadami postępowania
logopedycznego.
A4, 80 str.
ISBN 978-83-7134-533-3

KARTY LOGOPEDYCZNE
głoski szumiące

KARTY LOGOPEDYCZNE
głoski syczące

16 str. (zeszyt A5), 2 talie po 52 karty
(60 x 91 mm), plastikowe pudełko
ISBN 978-83-7134-537-1 (zeszyt)

16 str. (zeszyt A5), 2 talie po 52 karty
(60 x 91 mm), plastikowe pudełko
ISBN 978-83-7134-510-4 (zeszyt)

Karty logopedyczne zostały opracowane na takich samych zasadach jak
tradycyjne karty. Funkcję kolorów spełniają tutaj głoski, a figur karcianych – ponumerowane obrazki.
W dołączonej do kart instrukcji zostały opisane takie gry, jak: Piotruś, 1 2 3,
Makao, Remik, Wojna, Pasjans, Memo.

Gry logopedyczne

LOGOPEDYCZNE KÓŁKO I KRZYŻYK – gra planszowa
• Głoski SZ i Ż EAN 590-7377-43-112-1
• Głoski CZ i DŻ EAN 590-7377-43-113-8
Planszowe gry edukacyjne LOGOPEDYCZNE KÓŁKO I KRZYŻYK pozytywnie
wpłyną na rozwój mowy dziecka w zakresie wymowy głosek szumiących:
cz i dż oraz sz i ż. Podczas zabawy dziecko nazywa obrazki, utrwalając w ten
sposób wymowę trudnych głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Gra
może być wykorzystana przez logopedów, pedagogów, nauczycieli, a także
rodziców dbających o rozwój językowy swojego dziecka.
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Książki z serii
Biblioteczka Logopedy Praktyka

Książki z serii
Szkoła Poprawnej Wymowy
Są to książki z serii Szkoła Poprawnej Wymowy dla dzieci w wieku od 3 lat. Głównym celem autorek jest zwiększenie
motywacji dzieci do ćwiczeń logopedycznych poprzez samodzielne działania: rysunki, wycinanki, zaznaczanie liczby
powtórzeń. Słowa, zdania, wierszyki oraz kolorowe obrazki zostały dobrane tak, aby bawić i zaskakiwać dziecko.

23,00

23,00

Elżbieta Szwajkowska
Witold Szwajkowski

Elżbieta Szwajkowska
Witold Szwajkowski

LOGOPEDYCZNE OPOZYCJE
GŁOSKOWE

RYMOWANKI NA TRZY
SZEREGI LOGOPEDYCZNE:
ciszący, syczący, szumiący

Zbiór zawiera ponad 300 rymowanek przeznaczonych do ćwiczeń
słuchu fonemowego, czyli umiejętności rozróżniania najmniejszych elementów składowych
mowy (fonemów).

W książce znajduje się zbiór rymowanek: po 60 wierszyków dla
każdego szeregu głosek oraz 100
z głoskami z trzech szeregów.
A5, 252 str.; ISBN 978-83-7134-560-9

A5, 248 str.; ISBN 978-83-7134-592-0

13,00

12,00

12,00

12,00

Beata Dawczak, Izabela Spychał
Ilustracje: Krzysztof Spychał

Beata Dawczak, Izabela Spychał
Ilustracje: Krzysztof Spychał

Beata Dawczak, Izabela Spychał
Ilustracje: Krzysztof Spychał

SZUMKI
SZ, Ż, CZ, DŻ
Zabawy z głoskami

CISZKI
Ś, Ź, Ć, DŹ
Zabawy z głoskami

SYCZKI
S, Z, C, DZ
Zabawy z głoskami

A4, 40 kol. str., dyplom
ISBN 978-83-7134-522-7

A4, 40 kol. str., dyplom
ISBN 978-83-7134-539-5

A4, 40 kol. str., dyplom
ISBN 978-83-7134-690-3

20,00
12,00

12,00

12,00

Elżbieta Szwajkowska
Witold Szwajkowski

Elżbieta Szwajkowska
Witold Szwajkowski

TERAPEUTYCZNE WIERSZYKI
DŹWIĘKONAŚLADOWCZE

RYMOWANKI DO UTRWALANIA
GŁOSEK K–G, F–W, L–R

Beata Dawczak, Izabela Spychał
Ilustracje: Krzysztof Spychał

Beata Dawczak, Izabela Spychał
Ilustracje: Krzysztof Spychał

Beata Dawczak, Izabela Spychał
Ilustracje: Krzysztof Spychał

Zbiór zawiera ponad 80 rymowanek do ćwiczeń artykulacyjnych,
podzielonych na kategorie związane ze źródłem naśladowanego
dźwięku.

Książka zawiera zbiór kilkuset rymowanek, które mogą być wykorzystywane do ćwiczeń służących
utrwalaniu artykulacji głosek
k–g, f–w, l–r w sąsiedztwie różnych dźwięków.

KAPKI I WAFKI
K, G, F, W
Zabawy z głoskami

RERKI
R, L
Zabawy z głoskami

MIKS
ciszków, syczków, szumków

A4, 40 kol. str., dyplom
ISBN 978-83-7134-541-8

A4, 40 kol. str., dyplom
ISBN 978-83-7134-542-5

B5, 88 str.; ISBN 978-83-7134-620-0

A4, 40 kol. str., dyplom
ISBN 978-83-7134-540-1

A5, 188 str.; ISBN 978-83-7134-582-1

24,60
15,00
WYSUŃ JĘZYK JAK NAJDALEJ
I NIE PRZEJMUJ SIĘ TYM WCALE
Logopedyczne ćwiczenia
buzi i języka
Jest to zbiór ćwiczeń artykulacyjnych, które zilustrowano fotografiami dzieci prezentujących sposób
wykonania zadania.
A5, 80 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-589-0

BUŹKI
Zabawa logopedyczna
Jest to zabawa logopedyczna dla
dzieci. Składa się z dwóch talii po
48 kart z fotografiami chłopców
wykonujących ćwiczenia artykulacyjne.
2 talie po 48 kart (60 × 91 mm)
plastikowe pudełko

11,00
Beata Dawczak
Izabela Spychał
Ilustracje: Krzysztof Spychał

GADAJĄCE ZWIERZĄTKA
Zabawy logopedyczne
dla najmłodszych
A4, 32 kol. str.
ISBN 978-83-7134-302-5

32,00

31,00

Anna Grochowska

Anna Grochowska

WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ
Ćwiczenia słuchu
fonematycznego dla małych
dzieci
Opozycje głosek:
s – z, sz – ż, c – dz, cz – dż

WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ 2
Ćwiczenia słuchu
fonematycznego dla małych
dzieci
Opozycje głosek:
f – w, fi – wi, p – b, pi – bi

A4, 28 kol. kart, 12 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-691-0

A4, 24 kol. karty, 12 str. (zeszyt A5),
teczka; ISBN 978-83-7134-823-5
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15,00

18,21

19,62

Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik,
Magdalena Buda

Anna Czerniakowska

RYMOWANE ZAGADKI
LOGOPEDYCZNE
Głoski dźwięczne – bezdźwięczne
Publikacja zawiera zbiór zgadywanek,
których celem jest utrwalanie prawidłowej wymowy głosek dźwięcznych
i bezdźwięcznych. Rozwiązywanie zagadek stanowi doskonałą zabawę, pomaga nie tylko urozmaicać i ożywiać
pracę nad systemem językowym, ale
także czynić ją atrakcyjną dla dzieci.
A4, 92 str.; ISBN 978-83-7134-973-7

Sylwia Chmiel

Sylwia Chmiel

RYMOWANKI CEZAREGO
Wiersze z ćwiczeniami
kształcącymi sprawność
artykulatorów

MIŚ GABRYŚ I PRZYJACIELE

Jest to zbiór 19 wierszy zawierających
dużą liczbę ćwiczeń artykulacyjnych
oraz wyrazów dźwiękonaśladowczych, które doskonale ćwiczą cały
aparat mowy. Do książki dołączona
jest płyta CD z nagraniami wierszy.
B5, 66 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-474-9

Opowiadania o przygodach sympatycznego misia Gabrysia i jego przyjaciół zawierają ćwiczenia artykulacyjne
oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze,
które doskonale ćwiczą oddychanie,
fonację, prozodię, słuch fonematyczny, sprawność i koordynację narządów
mowy.
B5, 72 str., 2 płyty CD
ISBN 978-83-7134-438-1

11,00

17,00
O TYM, JAK DZIOMBAK WYPADŁ
Z GNIAZDA I CO BYŁO POTEM...
Bajka dźwiękonaśladowcza
dla najmłodszych
Bajeczka logopedyczna jest przeznaczona dla najmłodszych dzieci odkrywających bogaty świat dźwięków
mowy. Kluczową rolę w publikacji odgrywają wyrazy dźwiękonaśladowcze,
czyli pierwsze naturalne słowa dziecka
powiązane z określonym znaczeniem.
220 × 220 mm, 48 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-975-1

Ć!

Grażyna Wasilewicz

GDZIE JESTEŚ, JĘZYCZKU?
30 zabawnych wierszyków
usprawniających
narządy mowy dziecka
Książka zawiera 30 zabawnych wierszyków z wplecionymi opisami ćwiczeń narządów mowy. Dziecko trenuje
poprawną wymowę, doskonali słuch
fonemowy, kształci prawidłowy oddech, słuchając wesołych historyjek,
dzięki czemu terapia logopedyczna
staje się przyjemna i ciekawa.
B5, 64 str.; ISBN 978-83-7134-645-3
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10,50

17,00

14,00

8,50

Maciej Kloc

Anna Smoleń

Anna Tońska-Mrowiec

Paulina Gałązka-Jędrych

Dorota Sapela-Wiezorek

HISTORYJKI LOGOPEDYCZNE
z ćwiczeniami artykulacyjnymi

LOGOSMYK
Opowiastki logopedyczne
z ćwiczeniami

JĘZYCZKOWE PRZYGODY
i inne bajeczki logopedyczne

MAŁE I DUŻE JĘZYCZKA
PODRÓŻE
Opowiadania artykulacyjne
dla dzieci

BAJECZKI Z KSIĄŻECZKI
Zestaw ćwiczeń i zabaw
logopedycznych dla dzieci
w wieku 3–6 lat

Publikacja stanowi cykl opowiadań
z wplecionymi ćwiczeniami artykulacyjnymi. Skierowane do młodszych
dzieci opowieści o najbliższym otoczeniu nawiązują do tego, co znane
i lubiane.

Książka jest adresowana do dzieci
w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, w normie intelektualnej,
a także z niepełnosprawnością i zaburzeniami funkcji językowych (afazją,
opóźnionym rozwojem mowy itp.).

A4, 60 str.; ISBN 978-83-8080-031-1

A4, 36 str.; ISBN 978-83-7134-856-3

W książce znajduje się 10 krótkich
opowiadań do wykorzystania w pracy
logopedycznej z najmłodszymi. Są to
ćwiczenia artykulacyjne powiązane
z ciekawą treścią. Do każdej historyjki
dołączony jest barwny obrazek oraz
kolorowanka, dzięki czemu ćwiczenia
mogą być jeszcze ciekawsze.

Zbiór opowiastek językowych o zróżnicowanym stopniu trudności oraz
urozmaiconych zadaniach do tekstów.
Publikacja przeznaczona jest dla dzieci, które mają problemy z prawidłową
artykulacją głosek.
A4; ISBN 978-83-8080-095-3

Zamieszczone w książce ćwiczenia –
wplecione w treść bajek – usprawniają artykulatory, uczą prawidłowego
oddechu oraz kształtują słuch fonemowy. Ponadto rozwijają mowę i doskonalą umiejętność myślenia.
A4, 120 str.
ISBN 978-83-7134-444-2

B5, 44 kol. str.; ISBN 978-83-7134-488-6

9,60
Beata Wiśniewska Michalik

NASZE JĘZYCZKI OPOWIADAJĄ
DZIECIOM O DZIECIACH
Historyjki logopedyczne dla
najmłodszych
Książka zawiera 12 pogodnych opowiastek o tematyce dziecięcej, których
bohaterowie są ukazani w swoim
najbliższym środowisku: w rodzinie,
na podwórku, w przedszkolu. W tekst
opowiastek wplecione są ćwiczenia
usprawniające język, wargi i żuchwę.
B5, 64 str.; ISBN 978-83-7134-633-0

10,00
WYMOWA NA MEDAL
Ćwiczenia logopedyczne
utrwalające wymowę głoski L
Publikacja jest pomocą, którą można
wykorzystać na wszystkich etapach
terapii głoski „l”. Ćwiczenia przygotowane są dla dzieci najmłodszych, niepotrafiących jeszcze pisać, dlatego też
materiał oparty jest na ilustracjach.
A4, 48 str.
ISBN 978-83-7134-682-8

28,00
Katarzyna Kolos
Marta Piątek-Sawicka

ZOSTAŃ MISTRZEM WYMOWY
Z LWEM LEONEM
Start po sukces
Jest to kompleksowy zestaw pomocy, które świetnie się sprawdzają na
początkowym etapie terapii logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
A4, 18 kol. kart, 36 str. (zeszyt), 1 gra, teczka
ISBN 978-83-7134-526-5

14,00

13,00

Aneta Jaskuła

Maciej Kloc

SPÓŁGŁOSKOWE GAGATKI
Materiał do utrwalania
trudnych grup spółgłoskowych

KWADRATOWY ZAWRÓT GŁOWY
Łamigłówki logopedyczne

Prezentowane ćwiczenia w łatwy
i przyjemny sposób pozwolą dzieciom
opanować prawidłową artykulację wybranych grup spółgłoskowych. Materiał
może być również wykorzystywany
podczas terapii sygmatyzmu, kappacyzmu, gammacyzmu oraz pracy nad
głoskami: p, b, t, d.

W książce znajduje się zbiór „magicznych kwadratów” do ćwiczenia głosek:
szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż ); szeregu syczącego (s, z, c, dz ); szeregu ciszącego (ś, ź, ć, dź ); zębowych (t, d, n)
oraz dziąsłowej r.
A4, 72 str.
ISBN 978-83-7134-610-1

A4, 72 str.; ISBN 978-83-7134-858-7

Wierszyki i opowiadania logopedyczne • Utrwalanie wymowy głosek
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24,00

12,00

Magdalena Bochniak-Brzezińska
Monika Domańska-Ożga

LOGOPEDYCZNE PRZYGODY
Z FOKĄ FLORENTYNĄ
Utrwalanie głosek f, w, k, g
Książka to przedstawiony w bardzo
interesującej formie materiał terapeutyczny opracowany z myślą o dzieciach, które mają trudności z prawidłową wymową głosek f, w, k, g.

12,00

13,00

Anna Poleszak

PRZEDSZKOLAKI, MĄDRE SMYKI,
ĆWICZĄ SWOJE JĘZYKI!
Głoska „K”

Barbara Czarnik

Barbara Czarnik

Barbara Czarnik

OBRAZKOWE ĆWICZENIA
LOGOPEDYCZNE
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Ćwiczenia wspomagające
terapię logopedyczną głosek
P, B, T, D

OBRAZKOWE ĆWICZENIA
LOGOPEDYCZNE
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Ćwiczenia wspomagające
terapię logopedyczną głosek
F, W, K, G

OBRAZKOWE ĆWICZENIA
LOGOPEDYCZNE
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Ćwiczenia wspomagające
terapię logopedyczną
głosek L, R

A4, 56 str.; ISBN 978-83-7134-403-9

A4, 56 str.; ISBN 978-83-7134-527-2

A4, 68 str.; ISBN 978-83-7134-651-4

Znajdują się tu domina, kolorowanki, wykreślanki, labirynty i wiele innych łamigłówek pozwalających połączyć terapię
logopedyczną z dobrą zabawą.

A4, 136 kol. str.
ISBN 978-83-7134-738-2

16,00

Zbiór zabaw wspomagający wywołanie i utrwalający wymowę głoski k
napisany został w taki sposób, by korzystać z niego mogli zarówno logopedzi, jak i rodzice. Przeznaczony jest
dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Ponieważ przedszkolaki nie potrafią
jeszcze czytać, ćwiczenia opierają się
głównie na materiale obrazkowym.
235 × 235 mm, 44 kol. str.
ISBN 978-83-8080-069-4

Ć!
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18,00
18,00
17,00

18,00

18,00

19,00

Małgorzata Kobus
Marzena Polinkiewicz

Anna Lubner-Piskorska

ZDANIA OBRAZKOWO-WYRAZOWE
Materiał do terapii
głosek k, ki, g, gi, h, hi

uniLOGO 1
37,00
Zestaw uniwersalnych pomocy
do wykorzystania przez logopedów, terapeutów i nauczycieli

Prezentowany zestaw ćwiczeń logopedycznych to bardzo dobrze przygotowany komplet wyrazów i zdań,
który logopedzi oraz rodzice mogą
wykorzystać w zabawach z dziećmi
w celu utrwalenia poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi, h, hi.

Teczka zawiera karty z ilustracjami do powielenia. Ogółem jest to blisko
300 rysunków, które można wykorzystać w dowolny sposób. Materiały są
podzielone na podstawowy zestaw obrazków, historyjkę obrazkową, labirynty, układanki, grę planszową i wycinanki. Przewodnik zawiera ponad 60
propozycji wykorzystania materiałów z teczki.

komplet

16,00
22,00

A4, 100 str.; ISBN 978-83-7134-394-0 (książka)
A4, 48 kart; ISBN 978-83-7134-395-7 (teczka)

A4, 76 kol. str.; ISBN 978-83-7134-985-0

Anna Lubner-Piskorska

uniLOGO 3
Anna Lubner-Piskorska

18,00

uniLOGO 2

• Zeszyt pierwszy – Wyraz i wyrażenie

16,00

dwuwyrazowe
• Zeszyt drugi – Zdanie i tekst
• Zeszyt trzeci – Różnicowanie szeregów
• Wyrazy w obrazkach – Zestaw kart do terapii
głosek trzech szeregów

19,00

56

trudnych

• Zeszyt ćwiczeń wspomagających terapię rotacyzmu
• Wyrazy w obrazkach – zestaw kart do terapii rotacyzmu

A4, 104 str.; ISBN 978-83-7134-491-6 (część 1)

Jest to trzecia część serii uniLOGO adresowanej do logopedów, terapeutów
oraz nauczycieli. To pomoc przeznaczona do terapii logopedycznej rotacyzmu. Krok pierwszy obejmuje materiał do ćwiczenia głoski r w połączeniu
ze spółgłoskami, Krok drugi – z samogłoskami, Krok trzeci przeznaczony
jest do pracy na końcowym etapie terapii rotacyzmu. Zeszyt ćwiczeń... to
kolorowa propozycja zawierająca wiele przykładów zabaw usprawniających narządy mowy, wydłużających fazy oddechu oraz stymulujących
prawidłowy rozwój słuchu mownego. Teczka zawiera 470 ilustracji przedmiotów, w których nazwie występuje głoska r, wraz z podpisami. W teczce
znajdują się również materiały do badania słuchu fonemowego.

A4, 76 str.; ISBN 978-83-7134-492-3 (część 2)

A4, 100 str.; ISBN 978-83-7134-677-4 (część 1)

A4, 88 str.; ISBN 978-83-7134-493-0 (część 3)

A4, 104 str.; ISBN 978-83-7134-678-1 (część 2)

A4, 43 karty, 20 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-490-9 (karty)

A4, 88 str.; ISBN 978-83-7134-679-8 (część 3)

Jest to druga część serii uniLOGO adresowanej do logopedów, terapeutów oraz nauczycieli. W tej części opracowane
zostały głoski trzech szeregów: syczącego, szumiącego i ciszącego. Całość zawiera 380 wyrazów w obrazkach, 167 kart
pracy, 200 zagadek, 26 wierszyków i 6 opowiadań wierszem.

16,00

• Krok pierwszy – głoska r po spółgłoskach
• Krok drugi – głoska r w sąsiedztwie samogłosek
• Krok trzeci – głoska r przed spółgłoskami i w wyrazach

A4, 84 kol. str.; ISBN 978-83-7134-681-1 (ćwiczenia)
A4, 51 kart, teczka; ISBN 978-83-7134-680-4 (karty)

Utrwalanie wymowy głosek • uniLOGO
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24,60

29,50

30,45

9,00

30,45

Marta Anders

CZARY-MARY KLARY
Zadania i wierszyki utrwalające
prawidłową wymowę głoski R
Publikacja jest bogatym zbiorem zadań mających na celu utrwalenie prawidłowej wymowy głoski r. Z książki
mogą korzystać zarówno nauczyciele
i logopedzi, jak i rodzice chcący wesprzeć swoje pociechy w dążeniu do
prawidłowej wymowy.
A4, 184 str.; ISBN 978-83-7134-959-1

Arkadiusz Maćkowiak

Arkadiusz Maćkowiak

ZAGADKI LOGOPEDYCZNE
Głoski dźwięczne
i bezdźwięczne

ZAGADKI LOGOPEDYCZNE
z głoską R

A4, 20 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-468-8

A4, 20 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-435-0

Zagadki są zapisane na kartonikach, które po rozcięciu mieszczą się
w dłoni. Dzięki temu można łatwo wybrać teksty aktualnie potrzebne w terapii. Ilustracje lub zdjęcia przedstawione na odwrocie pozwalają sprawdzić odpowiedzi i są nagrodą dla dziecka.

ZNAJDŹ WYRAZ W WYRAZIE
Z GŁOSKĄ R
Ćwiczenia logopedyczne
Wszystkie zadania zostały opracowane według zasady „wyraz
w wyrazie” – opierają się na parach wyrazów, w których jeden jest
zawarty w drugim, zarówno na
początku, w środku, jak i na końcu.
A4, 64 str.
ISBN 978-83-7134-550-0

ZNAJDŹ WYRAZ W WYRAZIE
GŁOSKA R
Zestaw składa się z 96 kart. Na każdej karcie znajduje się zdjęcie oraz
podpis z głoską r. Zadaniem dziecka jest dobranie dwóch kart tak,
aby w pierwszym wyrazie zawarty był wyraz drugi. Dziecko samo
może sprawdzić, czy poprawnie
wykonało zadanie – po odwróceniu dobrze dobranych kart zobaczy
zabawny obrazek.
96 dwustronnych kart (60 × 91 mm)
plastikowe pudełko

19,50
12,60

19,00

17,32

15,80
Olga Pawlik

Grażyna Wasilewicz

Grażyna Wasilewicz

Monika Malicka

Jakub Skrzek

ZANIM POWIEM RRRR...
Materiał językowy z głoską r
po spółgłoskach

BAJKOWY ŚWIAT GŁOSKI R
Bajeczki logopedyczne
utrwalające wymowę głoski r
z kolorowymi historyjkami

MOWA NIE TRAWA
Wybór ćwiczeń logopedycznych
z głoską r dla młodzieży
i dorosłych

RADOSNE R
Ćwiczenia wspomagające
wywołanie głoski r i ją
utrwalające

Bajeczki przez to, że głoska r występuje w nich wiele razy, zmuszają do
ciągłego jej używania, a tym samym
automatyzowania w mowie.

Książka zawiera ćwiczenia, które
z powodzeniem można zastosować
w terapii rotacyzmu. Są one użyteczne
na etapie utrwalania i automatyzacji.

A4, 32 karty, 40 str. (zeszyt B5), plastikowe
kieszonki, teczka
ISBN 978-83-7134-389-6

A4, 144 str.
ISBN 978-83-7134-570-8

Zadania są ułożone tak, by głoska r
najpierw była wymawiana w sylabach, zbitkach spółgłoskowych, wyrazach i zdaniach. Ćwiczenia opierają się
na prostych tekstach.

Książka składa się z sześciu części (ćwiczeń wstępnych, wyrazów, zestawień
wyrazowych, zdań, opowiadań, wierszy), z których każda obok zgrupowanego słownictwa zawiera również
ćwiczenia praktyczne.
A4, 72 str.
ISBN 978-83-7134-404-6

A4, 68 str., 2 gry
ISBN 978-83-7134-339-1

GŁOSKA R ŚPIEWAJĄCO
Piosenki i teksty wspomagające
i urozmaicające terapię
logopedyczną głoski R
Aby urozmaicić dzieciom naukę,
zaproponowano wierszyki, zagadki
i piosenki, w których głoska r pojawia
się z dużą częstotliwością. Utwory
zostały dodatkowo zarejestrowane na
płycie CD.
210 × 210 mm, 80 kol. str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-652-1

11,00
13,00

8,40

13,00

MAGICZNE KWADRATY LOGOPEDYCZNE
Głoski syczące i ciszące
Głoska r
Na każdej stronie znajduje się jeden
diagram składający się z dziewięciu
pól z różnymi literami. W środkowym polu zapisana jest ćwiczona
głoska (s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, si, zi, ci,
dzi ) lub grupa głosek (ść ). Pod kwadratem zapisane są definicje słów,
które można ułożyć z podanych liter.

Na każdej stronie znajduje się jeden
diagram składający się z dziewięciu
pól z różnymi literami. W środkowym polu zapisana jest głoska r lub
połączenie tej głoski z samogłoską
(np. ra, re). Pod kwadratem zapisane są definicje słów, które można
ułożyć z podanych liter.

A4, 64 str.; ISBN 978-83-7134-606-4

A4, 64 str.; ISBN 978-83-7134-605-7

13,00

Patrycja Bilińska

Anna Jóźwik

SZUMIĄCE PRZYGODY
Opowiadania logopedyczne
Podpowiedzi i zadania do sz
wybrzmiewania

SZUMI I BRZĘCZY
Opowiastki logopedyczne
ułatwiające wywoływanie
głosek „sz” i „ż” z zestawem
zabaw i ćwiczeń

Jest to zbiór przyjaznych opowiadań
zawierających zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Książka jest przeznaczona dla dzieci uczących się wymawiać
głoskę sz i mających trudności z realizacją tego dźwięku.
A5, 36 str.; ISBN 978-83-8080-016-8

Jest to zbiór 10 przyjaznych, pełnych
ciepła opowiastek, których bohaterami są dzieci mające trudności z prawidłową wymową głosek sz i ż.
B5, 104 str.
ISBN 978-83-7134-779-5

Głoska R • Głoski dentalizowane

Lucyna Jaroch-Połom

BAJECZKI LOGOPEDYCZNE
Zabawne historyjki
usprawniające mowę dziecka
Bajki mają pomóc dzieciom w wieku
wczesnoszkolnym w opanowaniu
poprawnego mówienia, szczególnie
wypowiadania głosek s–sz, c–cz, z–ż,
dz–dż. Bajeczki mogą służyć również
wzbogacaniu słownictwa oraz kształtowaniu mowy dialogowej i opowieściowej. Ponadto usprawniają myślenie
poprzez określanie związków przyczynowo-skutkowych.
A4 (albumowy), 48 str.
ISBN 978-83-7134-215-8
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29,00
13,50

14,00

Hanna Głuchowska
Agnieszka Tarczyńska-Płatek

Hanna Głuchowska
Agnieszka Tarczyńska-Płatek

Hanna Głuchowska
Agnieszka Tarczyńska-Płatek

SZALE CZY SALE?
Różnicowanie głosek sz–s

ŻEBRA CZY ZEBRA?
Różnicowanie głosek ż–z

PACZKA CZY PACKA?
Różnicowanie głosek cz–c

Zeszyt obejmuje materiał dotyczący
różnicowania głosek szeregu syczącego oraz szumiącego: s i sz.

Zeszyt obejmuje materiał dotyczący
różnicowania głosek szeregu szumiącego oraz syczącego: ż i z.

Zeszyt obejmuje materiał dotyczący
różnicowania głosek szeregu szumiącego oraz syczącego: cz i c.

A4, 64 str.; ISBN 978-83-7134-984-3

A4; ISBN 978-83-8080-054-0

A4; ISBN 978-83-8080-053-3

16,00
Kamila Dudziec
Hanna Głuchowska
Agnieszka Tarczyńska-Płatek

T I D NA USŁUGACH GŁOSKI R
Utrwalanie głoski R
po spółgłoskach T i D
A4, 88 str.; ISBN 978-83-8080-043-4

Elżbieta Konopacka
Anna Rutkowska-Zielińska

LOGOPEDYCZNE PSZCZÓŁKI
Różnicowanie głosek
dentalizowanych
Pomoc dydaktyczna, która powstała
z myślą o dzieciach utrwalających
prawidłową wymowę głosek dentalizowanych z zakresu trzech szeregów
(ciszącego, syczącego i szumiącego).
A4, 21 kart, 40 str. (zeszyt A4)
ISBN 978-83-7134-943-0
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10,00

10,00

10,00

29,50

10,00

BARDZO ŁATWE ĆWICZENIA
LOGOPEDYCZNE
Głoska CZ

BARDZO ŁATWE ĆWICZENIA
LOGOPEDYCZNE
Głoska SZ

BARDZO ŁATWE ĆWICZENIA
LOGOPEDYCZNE
Głoska Ż

BARDZO ŁATWE ĆWICZENIA
LOGOPEDYCZNE
Głoska DŻ

A4, 32 str.; ISBN 978-83-8080-062-5

A4, 32 str.; ISBN 978-83-8080-064-9

A4, 32 str.; ISBN 978-83-8080-065-6

A4, 32 str.; ISBN 978-83-8080-066-3

Seria książeczek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które mają problemy z prawidłową wymową niektórych głosek. Zadania zostały ułożone
zgodnie z zasadami postępowania logopedycznego i opierają się na materiale obrazkowym, aby mogły z nich korzystać także dzieci nieumiejące czytać. Wyrazy
do ćwiczeń wybrano tak, aby nie pojawiały się w nich głoski z szeregów syczącego i ciszącego oraz inne głoski szumiące. Ćwiczenia z tej serii można wykorzystać
na kilka sposobów: jako ćwiczenia uzupełniające podczas terapii logopedycznej, jako pracę domową, jako zadania utrwalające po zakończeniu terapii lub jednego
z jej etapów.

Patrycja Drews
Karolina Goździewska

W CO SIĘ UBRAĆ?
Ćwiczenia usprawniające
wymowę głosek syczących
i szumiących
W co się ubrać? to propozycja przeznaczona do pracy z dziećmi mającymi
trudności w artykulacji głosek syczących
i szumiących, dziećmi z autyzmem, niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołem Downa.
A4, 23 kol. karty, 8 str. (zeszyt A5), teczka
ISBN 978-83-7134-843-3

33,00

32,50

Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński

ODSZUKAJ I NAZWIJ
• Zabawy utrwalające wymowę głosek szeregu ciszącego,
syczącego i szumiącego. Rozwijanie percepcji wzrokowej
i koordynacji ruchowo-wzrokowej

•

A4, 24 kol. karty, 8 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-7134-836-5

Zabawy utrwalające wymowę głosek r, l, li, k, ki, g, gi.
Rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji ruchowo-wzrokowej
A4, 24 kol. karty, 8 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-7134-839-6
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13,00

12,00

10,50

Marta Anders

Maciej Kloc

Anna Tońska-Szyfelbein

WIERSZYCZKI ŁAMIJĘZYCZKI
Wierszyki utrwalające
prawidłową wymowę głosek
szeregu szumiącego

WIERSZYKI NA LENIWE JĘZYKI
Rymowanki nie tylko
logopedyczne

SYCZANKI
Opowiadania i zabawy
utrwalające poprawną
wymowę głosek s, z, c, dz

Jest to książka skierowana nie tylko do
dzieci mających trudność z poprawną
realizacją głosek sz, ż, cz, dż, lecz także
do rodziców i logopedów, którzy pracują z maluchami i chcą wesprzeć je
w dążeniu do prawidłowej wymowy.

Jest to zbiór 12 rymowanek przeznaczonych do wykorzystania przede
wszystkim w terapii logopedycznej.
Każda jest poświęcona innej głosce
z trzech szeregów: ciszącego, syczącego, szumiącego, i zawiera jej
nagromadzenie.

Zawartość zbioru stanowi podsumowanie terapii logopedycznej głosek
syczących i daje możliwość utrwalania ich w dłuższych zwrotach i tekstach bez sąsiedztwa głosek z innych
szeregów.

A4, 56 str.; ISBN 978-83-7134-778-8

A4, 60 kol. str.; ISBN 978-83-7134-657-6

A4, 52 str.; ISBN 978-83-7134-614-9

Głoski dentalizowane • Głoska R

Logopedia

15,00

15,00

15,00

9,00

15,00

Agnieszka Czarnocka
Iwona Demiańczuk-Cieślak

Barbara Sawicka

Barbara Sawicka

ROZRYWKI I ZADANIA DO GŁOWY ŁAMANIA
przeznaczone nie tylko dla dzieci z zaburzoną wymową
głosek s, z, c, dz

ROZRYWKI I ZADANIA DO GŁOWY ŁAMANIA
przeznaczone nie tylko dla dzieci z zaburzoną wymową
głosek sz, ż, cz, dż

To zbiory różnorodnych ćwiczeń (krzyżówek, rebusów, wykreślanek, rozsypanek, uzupełnianek, szyfrogramów) przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej mających trudności w pisaniu, czytaniu oraz wymawianiu głosek
szeregu syczącego: s, z, c, dz.

W zeszytach zawarto zbiory różnorodnych ćwiczeń (krzyżówek, rebusów,
wykreślanek, rozsypanek, uzupełnianek, szyfrogramów) dla uczniów szkoły
podstawowej mających trudności w pisaniu, czytaniu oraz wymawianiu głosek szeregu szumiącego: sz, ż, cz, dż.

A4, 100 str.; ISBN 978-83-7134-595-1 (część 1)
A4, 92 str.; ISBN 978-83-7134-636-1 (część 2)

A4, 92 str.; ISBN 978-83-7134-627-9 (część 1)
A4, 76 str.; ISBN 978-83-7134-640-8 (część 2)

19,00

17,00

18,00

SPRAWNA BUZIA
Gry i zabawy utrwalające
głoskę s
Materiały są zamieszczone w książce
w następującej kolejności: ćwiczenia
artykulacyjne, utrwalanie głoski w izolacji, w sylabach, wyrazach, rymowankach, zdaniach. W ostatniej części
znajdują się historyjki obrazkowe.
A4, 36 kol. str.; ISBN 978-83-7134-398-8

10,00

21,00

20,50

Hanna Duda

UCZĘ SIĘ POPRAWNIE WYMAWIAĆ Z FOCZKĄ NINKĄ

• Uczę się poprawnie wymawiać głoskę sz z Foczką Ninką A4, 104 str.; ISBN 978-83-7134-761-0
• Uczę się poprawnie wymawiać głoskę ż z Foczką Ninką A4, 88 str.; ISBN 978-83-7134-762-7
• Uczę się poprawnie wymawiać głoskę cz z Foczką Ninką A4, 96 str.; ISBN 978-83-7134-763-4
• Uczę się poprawnie wymawiać głoskę dż z Foczką Ninką A4, 44 str.; ISBN 978-83-7134-764-1
• Uczę się poprawnie wymawiać głoski sz, ż, cz, dż z Foczką Ninką A4, 116 str.; ISBN 978-83-7134-765-8
• Uczę się poprawnie wymawiać głoski s, z, c, dz i sz, ż, cz, dż z Foczką Ninką A4, 108 str.; ISBN 978-83-7134-842-6

Seria książeczek logopedycznych jest adresowana do dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym, które nie wymawiają
poprawnie głosek szumiących. Profesjonalnie dobrane zadania
mogą być bardzo przydatne do organizowania metodycznych
zabaw językowych z dziećmi, u których występuje opóźnienie
rozwoju mowy, zaburzenie artykulacji czy nieutrwalona wymowa tzw. głosek trudnych.

19,50
21,00

16,00

10,50

18,00

Olga Pawlik
Anna Czerniakowska

Anna Czerniakowska

SAKSOFON CECYLII
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania prawidłowej
wymowy głosek: s, z, c, dz

OPOWIEŚCI DZIADZIUSIA
Materiał wyrazowo-obrazkowy
do utrwalania prawidłowej
wymowy głosek ś, ź, ć, dź

Zeszyt zawiera kolorowy materiał
wyrazowo-obrazkowy. Są tu m.in.
krzyżówki, wykreślanki, zagadki oraz
rymowanki i inne zadania.

W publikacji znajduje się odpowiednio
dobrany materiał wyrazowo-obrazkowy, który z pewnością uprzyjemni
dzieciom ćwiczenia artykulacyjne. Są
to m.in. wykreślanki, labirynty, krzyżówki, rebusy.

A4, 128 kol. str.
ISBN 978-83-7134-615-6

A4, 92 str.; ISBN 978-83-7134-721-4

GŁOSKI SZUMIĄCE ŚPIEWAJĄCO
Piosenki i teksty
wspomagające i urozmaicające
terapię logopedyczną głosek
szumiących
Prezentowane w książeczce piosenki
i wierszyki służą nie tylko utrwalaniu
głosek szeregu szumiącego: sz, ż, cz,
dż, ale pełnią również funkcję profilaktyczną, przygotowując maluchy do
prawidłowej realizacji tych dźwięków.
210 × 210 mm, 76 kol. str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-661-3

Barbara Czarnik

Danuta Weichert-Figurska

MÓWIĘ!
Wierszyki i zabawy
logopedyczne utrwalające
prawidłową wymowę głosek
sz, ż (rz), cz, dż

NIE SEPLENIĘ
Program terapii sygmatyzmu

Książeczka jest zbiorem wierszy i zabaw czyniących utrwalanie prawidłowej artykulacji zajęciem wesołym
i przyjemnym.
A4, 44 str.
ISBN 978-83-7134-334-6

Głoski dentalizowane

Książka powstała z myślą o logopedach, nauczycielach, pedagogach
i osobach z zaburzeniami oraz wadami
wymowy. Przedstawiono w niej program terapii sygmatyzmu (zaburzonej
wymowy głosek szumiących), który
zawiera materiały niezbędne do prowadzenia terapii logopedycznej.
A4, 96 str.; ISBN 978-83-7134-785-6
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26,00

27,00
Bogumiła Toczyska

Maria Faściszewska

DO-TKLIWA ARTYKULACJA
Korekcja głosek ć, dź, ś, ź

CIENIE LOGOPEDYCZNE
• Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek ciszących

•

33,00

A4, 18 kol. kart, 48 str. (zeszyt), teczka; ISBN 978-83-7134-511-1

Ćwiczenia utrwalające wymowę głosek syczących
A4, 18 kol. kart, 48 str. (zeszyt), teczka; ISBN 978-83-7134-588-3

Jest to zestaw 90 kolorowych obrazków, ich prawdziwych i fałszywych
cieni oraz 36 kart pracy. Materiały przeznaczone są do ćwiczeń w utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek ciszących i głosek syczących. Rozwija
również percepcję wzrokową, usprawnia technikę czytania i rozumienia.

Dzięki zawartym w książce ćwiczeniom każdy logopeda jest w stanie
w sposób płynny i zabawny jednocześnie dokonać z pacjentem korekcji
głosek ciszących.
B5, 216 str., oprawa twarda, 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-446-6

Elaine Kelman, Alison Nicholas

PRAKTYCZNA
INTERWENCJA W JĄKANIU
WCZESNODZIECIĘCYM

Obszerny zbiór doskonale opracowanych metodycznie tekstów do terapeutycznego czytania oraz materiałów obrazkowo-wyrazowych zachęci
pacjentów jąkających się do ćwiczeń i ułatwi trening płynnego mówienia,
a terapię uczyni skuteczniejszą.
A4, 100 str. (każda część); ISBN 978-83-7134-749-8

13,00

Sylwia Chmiel

MÓWIĘ PŁYNNIE
Ćwiczenia do terapii jąkania

PŁYNNE I POTKNIĘTE PRZYGODY
PSZCZÓŁKI BASI
Opowiadania logopedyczne
przeznaczone do terapii
niepłynności mowy

Publikacja to zbiór ćwiczeń adresowanych do pacjentów ze zdiagnozowaną
niepłynnością mowy. Autorka – logopeda praktyk oddaje w ręce czytelników ćwiczenia i zadania logopedyczne
sprawdzone podczas codziennej pracy
terapeutycznej.
A4, 76 kol. str.; ISBN 978-83-7134-948-5

Publikacja składa się z 13 opowiadań logopedycznych skierowanych
do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym mających problemy z niepłynnością mowy.

Publikacja to gotowy program terapeutyczny – dokładny opis Podejścia
Interakcyjnego Rodzic – Dziecko –
Palin PCI, w którym ogromny nacisk
położono na współpracę między rodzicami a dziećmi.
A4, 304 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7744-031-5

47,00

14,70
Martine Vanryckeghem
Gene J. Brutten

KiddyCAT
Test do badania postaw
związanych z komunikowaniem
się jąkających się dzieci
w wieku przedszkolnym
Test umożliwia różnicowanie postaw
związanych z mówieniem: od występujących u dzieci płynnie mówiących do tych,
które są bardziej typowe dla przedszkolaków manifestujących objawy jąkania.
B5, 48 str.; ISBN 978-83-7744-075-9

36,00
Piotr Kostecki
czyta: Joanna Piechocka

ŁAMANIE JĘZYKA
DLA LEKTORA I LAIKA,
czyli treści wierszowane mniej
lub bardziej połamane
Publikacja składa się z 53 wierszy – łamańców językowych oraz 4 płyt CD z nagraniami tekstów w dwóch wersjach:
jako standardowe nagrania lektorskie
oraz nagrania zawierające przerwy.
B5, 108 str., 4 płyty CD
ISBN 978-83-7134-920-1

komplet

9,50

28,00

Anna Walencik-Topiłko

Bogumiła Toczyska

Katarzyna Wnukowska

GŁOS JAKO NARZĘDZIE
Materiały do ćwiczeń emisji
głosu dla osób pracujących
głosem i nad głosem

ZACZNIJ OD SAMOGŁOSKI
Samogłoska w logopedii
artystycznej

ABC AFAZJI

Justyna Żulewska, Małgorzata Nowis-Zalewska

Publikacja to rodzaj poradnika dla
wszystkich, którzy z problemami afazji stykają się na co dzień, a także dla
tych, którzy chcą poznać bliżej istotę
tego zaburzenia. Autorka w rzeczowy
i przystępny sposób wyjaśnia, czym
jest afazja, opisuje jej przyczyny, rodzaje i przejawy, ilustrując te wiadomości
przykładami wypowiedzi pacjentów.

ĆWICZENIA DLA OSÓB Z AFAZJĄ
Formy gramatyczne
część 1 i 2

W książce znajduje się bogaty zbiór
ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń słuchu i narządów mowy oraz Karta badania głosu.
A5, 80 str.
ISBN 978-83-7134-351-3
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Iweta Kozłowska

56,00

komplet

JĄKANIE
Skuteczne techniki płynnego mówienia.
TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie
Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się – część 1 i 2

15,00

B5, 80 str.; ISBN 978-83-7134-720-7

34,00
Mieczysław Chęciek, Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska

10,50

Tematyka opracowania dotyczy: kształtowania samogłosek przy miękkim
ataku głosu; kreowania rezonatora
(rozluźnianie szczękościsku); generowania samogłoski nosowej, wokalicznej; problematyki akcentu wyrazowego, głównie proparoksytonicznego.
B5, 372 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-101-5

A5, 72 str.; ISBN 978-83-7134-647-7

Proponowany zestaw ćwiczeń przeznaczony jest dla pacjentów z afazją,
u których obserwuje się trudności w prawidłowym stosowaniu form gramatycznych wyrazów, wynikające z rozchwianego systemu fleksyjnego.
A4, 80 str. (część 1)
A4, 100 str. (część 2)
ISBN 978-83-7134-800-6 (komplet 2 części)

Głoski dentalizowane • Jąkanie • Emisja głosu • Afazja
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14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT
Materiały do terapii afazji
Owoce

ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT
Materiały do terapii afazji
Części ciała

ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT
Materiały do terapii afazji
Ubrania

ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT
Materiały do terapii afazji
Warzywa

ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT
Materiały do terapii afazji
Posiłki – obiady

A4, 48 kol. str.
ISBN 978-83-7134-658-3

A4, 52 kol. str.
ISBN 978-83-7134-659-0

A4, 52 kol. str.
ISBN 978-83-7134-662-0

A4, 52 kol. str.
ISBN 978-83-7134-709-2

ZNOWU POZNAJĘ ŚWIAT
Materiały do terapii afazji
Posiłki – śniadania
i kolacje

A4, 52 kol. str.
A4, 52 kol. str.
ISBN 978-83-7134-713-9
ISBN 978-83-7134-710-8
Publikacje te powstały z myślą przede wszystkim o osobach dorosłych dotkniętych afazją, czyli częściową lub całkowitą utratą zdolności posługiwania się mową. Książki składają się ze zbioru kolorowych
zdjęć podpisanych za pomocą niedokończonych zdań, które pacjent uzupełnia, wymawiając nazwy owoców, części ciała, ubrań i warzyw. Wybrano takie fotografie, na których obiekty przedstawiono w różnych kontekstach sytuacyjnych. Dzięki temu pacjent nie tylko uczy się nowych słów i wielokrotnie je powtarza, ale poznaje także rozmaite okoliczności ich użycia. W książce zróżnicowano poziom trudności
poleceń po to, by materiały można było wykorzystać w terapii różnego rodzaju i stopnia zaburzeń afatycznych.

komplet

25,00

35,00

42,00

Barbara Der-Staszewska

CHCĘ MÓWIĆ
Pomoce do rehabilitacji afazji

Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik
Ilustracje: Sławomir Wrzesiński

Proponowana publikacja została
opracowana z myślą o pacjentach i ich
rodzinach, aby wspomóc i ułatwić proces rehabilitacji. Karty logopedyczne
będą przydatną pomocą w codziennych ćwiczeniach.

KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY ZABURZEŃ MOWY
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM AFAZJI I DYSARTRII
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
• Arkusz diagnostyczny A4 (albumowy), 28 str., 1 płyta CD

A4, 23 kol. karty, 20 str. (zeszyt), teczka
ISBN 978-83-7134-671-2

32,00

		

•

Materiały do badania

ISBN 978-83-7134-702-3
A4, 36 kol. str.; ISBN 978-83-7134-703-0

Publikacje te stanowią kompleksowe narzędzie diagnostyczne zaburzeń
komunikacji językowej u młodzieży i dorosłych składające się z materiału
werbalnego i ilustracyjnego.

Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik
Ilustracje: Sławomir Wrzesiński

MYŚLĘ, MÓWIĘ, OPOWIADAM
Materiały do ćwiczeń dla osób
z afazją oraz do ogólnej terapii
i profilaktyki logopedycznej
Publikacja kierowana jest do osób dorosłych z afazją, ale pomocna będzie
także w terapii wymowy, opóźnionego rozwoju mowy oraz usprawnianiu
komunikacji językowej dzieci.
A4, 31 kol. kart, 9 kart z podpisami, 80 str.
(zeszyt), teczka; ISBN 978-83-7134-668-2

22,00

32,00
Anna Tońska-Szyfelbein

Anna Tońska-Szyfelbein

POSŁUCHAJ, POKAŻ, ODPOWIEDZ
Zestaw ćwiczeń usprawniających koncentrację słuchową oraz rozumienie słyszanego tekstu dla
osób z afazją, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami języka – część 1 i 2
Materiał służy do ćwiczenia nie tylko rozumienia wypowiedzi i pytań, ale także wytwarzania wypowiedzi i układania
zdań. Dopasowywanie etykiet do zdjęć usprawnia umiejętność czytania, co przydatne jest u pacjentów z afazją, a także
u starszych dzieci mających problem z wypowiadaniem się zdaniami, a potrafiących czytać. Z kart pracy mogą korzystać zarówno terapeuci, jak i rodzice dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami językowymi,
afazją dziecięcą. Karty mogą być także wykorzystywane w terapii osób z afazją i problemami w rozumieniu mowy.
część 1 – A4, 36 kol. kart, 3 karty z etykietami, 24 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-7134-686-6
część 2 – A4, 36 kol. kart, 4 karty z etykietami, 16 str. (zeszyt A5), teczka; ISBN 978-83-7134-687-3

OPOWIEDZ O...
Terapia zaburzeń mowy
u dzieci z afazją, dysfazją
dziecięcą lub opóźnionym
rozwojem mowy
Zadania są ułożone tak, by dziecko
najpierw wypowiadało pojedyncze
słowa, potem zdania, a na końcu
opowiedziało o tym, co dzieje się na
obrazku.
A4, 160 str.; ISBN 978-83-7134-241-7

Afazja • Opóźniony rozwój mowy

16,80
NAZWIJ I WPISZ
Ćwiczenia służące wzbogacaniu
słownictwa dla osób z afazją,
dzieci z opóźnionym rozwojem
mowy i specyficznymi
zaburzeniami językowymi
W książce znajdują się 34 krzyżówki.
Każda z nich obejmuje słownictwo
dotyczące innej kategorii. Co ważne,
osoba pracująca z tymi materiałami
może przećwiczyć pojęcia dotyczące
wszystkich najważniejszych sfer życia.
A4, 88 kol. str.; ISBN 978-83-7134-816-7

31,50
LOGOPEDYCZNE UKŁADANKI
Głoska sz
W teczce znajduje się 20 kolorowych
kart z materiałem do ćwiczenia wymowy głoski szumiącej sz. Na każdej
karcie znajdują się 3 podpisane zdjęcia, z nazw których należy utworzyć
nowy wyraz.
B5, 20 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5), plastikowe
pudełko, teczka
ISBN 978-83-7134-580-7
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16,00
Jolanta Pszczółka
Małgorzata Jankowska

11,00

16,00

Marta Wiśniewska

AFAZJA I POWRÓT DO
PRZESZŁOŚCI
Ten poradnik jest adresowany zarówno
do pacjentów oraz ich rodzin, jak i specjalistów zajmujących się rehabilitacją
osób z zaburzeniami neurologicznymi.
Autorki w przystępny sposób omawiają
najważniejsze zagadnienia dotyczące
afazji, przywołują przy tym wiele przykładów autentycznych przypadków.

16,00

ĆWICZENIA JĘZYKOWE
Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami
w komunikacji językowej – część 1 i 2
Celem ćwiczeń, przygotowanych dla nauczycieli, terapeutów i rodziców
pracujących z dzieckiem, jest rozwijanie jego systemu językowego w obszarze fleksji i składni. Z zadań mogą również korzystać osoby dorosłe z zaburzeniami komunikacji językowej.
A4, 40 str.; ISBN 978-83-7134-638-5 (część 1)
A4, 64 str.; ISBN 978-83-7134-881-5 (część 2)

36,00

Magdalena Borowska

Zbigniew Tarkowski

WYKREŚLANKI
Zbiór ćwiczeń dla młodzieży
i dorosłych z trudnościami
językowymi

DZIECI Z ZABURZENIAMI
ZACHOWANIA, EMOCJI I MOWY

Publikacja zawiera ćwiczenia dla młodzieży i dorosłych, u których pojawiają
się trudności z czytaniem i pisaniem,
aktualizacją słów, linearnym przetwarzaniem informacji, koncentracją
i uwagą.

Ogromnym walorem książki są liczne
przykłady i opisy zaburzeń zachowania, emocji i mowy. Przedstawione
jest ich tło rodzinne oraz przebieg terapii. Opis każdego przypadku zawiera
cenny komentarz.
B5, 344 str.
ISBN 978-83-7744-056-8

A4, 84 str.; ISBN 978-83-7134-923-2

A5, 152 str.; ISBN 978-83-7744-118-3

24,00

46,00

Harald Panknin, Urban Elsässer

Ulrike Franke

NLP W LOGOPEDII

PODRĘCZNY LEKSYKON
LOGOPEDYCZNY

Neurolingwistyczne programowanie
może wpłynąć pozytywnie na efektywność terapii logopedycznej i profesjonalizm logopedów. Autorzy książki
przedstawiają proste narzędzia NLP
pomocne w codziennej pracy z pacjentem, ilustrując ich stosowanie
opisami przypadków.
A5, 148 str.
ISBN 978-83-7744-029-2

Książka zawiera ujęte encyklopedycznie najważniejsze pojęcia dotyczące
logopedii, ale i dziedzin pokrewnych:
medycyny, stomatologii, audiologii i foniatrii oraz językoznawstwa.
Publikację wzbogacają liczne ryciny
i tabele.
A5, 376 str.
ISBN 978-83-7744-070-4

53,00

23,50

Redakcja naukowa:
Zbigniew Tarkowski

Redakcja naukowa:
Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała

PATOLOGIA MOWY

WCZESNA INTERWENCJA
W LOGOPEDII

Pierwsza polska monografia dotycząca patologii mowy, napisana przez
interdyscyplinarny zespół składający
się z lekarzy, lingwistów, patologów
mowy, psychologów i socjologów.
Większość z autorów prezentuje podejście systemowe do osób z zaburzeniami mowy, szczególnie widoczne
w zakresie diagnozy i terapii.
B5, 480 str.; ISBN 978-83-7744-076-6

Artykuły naukowe zebrane w prezentowanym tomie podejmują niezwykle istotny w logopedii dyskurs
o wczesnej interwencji, który pozwala
na szersze odczytywanie tego problemu w zakresie terminologicznym,
ale przede wszystkim teoretycznym
i praktycznym.
B5, 200 str.; ISBN 978-83-7744-079-7

Jeśli logopedia, to tylko Harmonia...
62
Afazja • Kierunki w nowoczesnej logopedii

Logopedia
Książki z serii LOGOPEDIA XXI WIEKU

55,00

39,00

Redakcja naukowa:
Stanisław Milewski
Katarzyna Kaczorowska-Bray

Redakcja naukowa:
Jacek J. Błeszyński
Katarzyna Kaczorowska-Bray

LOGOPEDIA
Wybrane aspekty historii,
teorii i praktyki

DIAGNOZA I TERAPIA
LOGOPEDYCZNA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ

B5, 480 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-017-9

B5, 224 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-018-6

27,00

63,00
Redakcja naukowa:
Stanisław Milewski
Jerzy Kuczkowski
Katarzyna Kaczorowska-Bray

WIEDZA O JĘZYKU POLSKIM
DLA LOGOPEDÓW

B5, 184 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-100-8

B5, 164 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-102-2

Ć!

116,00

Redakcja naukowa:
Barbara Kamińska
Stanisław Milewski

Redakcja naukowa:
Katarzyna Kaczorowska-Bray
Stanisław Milewski

LOGOPEDIA ARTYSTYCZNA

WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA

B5, 660 str., opr. twarda, 1 płyta CD
ISBN 978-83-7744-084-1

B5, 920 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-106-0
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59,00

B5, 496 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-083-4

84,00
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SURDOLOGOPEDIA
Teoria i praktyka

B5, 456 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-074-2

22,00
Edward Łuczyński

Redakcja naukowa:
Ewa Muzyka-Furtak

METODOLOGIA BADAŃ
LOGOPEDYCZNYCH
Z PERSPEKTYWY TEORII
I PRAKTYKI

B5, 512 str., opr. twarda
ISBN 978-83-7744-046-9

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE
W TEORII I PRAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ

61,00

Redakcja naukowa:
Stanisław Milewski
Katarzyna Kaczorowska-Bray

BIOMEDYCZNE PODSTAWY
LOGOPEDII

Mirosław Michalik
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Redakcja naukowa:
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Redakcja naukowa:
Aneta Domagała
Urszula Mirecka
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WSPÓŁCZESNE TENDENCJE
W DIAGNOZIE I TERAPII
LOGOPEDYCZNEJ

ZABURZENIA KOMUNIKACJI PISEMNEJ

Autorzy tej obszernej i wielowątkowej monografii podejmują ważne dla współczesnej logopedii problemy komunikacji międzykulturowej,
np. zagadnienie różnic międzykulturowych
w kontekście komunikacji interpersonalnej,
problemów) językowych mniejszości narodowych, rozwoju językowego osób dwujęzycznych, gwar, roli logopedii we współczesnych
społeczeństwach wielokulturowych.

Kolejny tom z serii Logopedia XXI Wieku jest pozycją zasługującą na baczną uwagę praktyków
i teoretyków zajmujących się logopedią w perspektywie diagnostyczno-terapeutycznej oraz
teoretyczno-metodologicznej. Autorzy poszczególnych rozdziałów – badacze z Polski, Czech,
Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Włoch –
we wnikliwych i często nowatorskich pracach
prezentują kierunki refleksji naukowej i praktycznej współczesnej logopedii. Monografia ukazuje
więc stan obecny logopedii i poprzez ustalenia,
które niejednokrotnie wyznaczają nowe obszary
badawcze, wychyla się ku przyszłości, zarazem
jednak czerpie inspiracje z bogatego dorobku
przeszłych pokoleń badaczy zaburzeń mowy.

Monografia poświęcona jest problematyce komunikacji pisemnej. Główny cel tomu, dedykowanego Profesor Marcie Bogdanowicz, stanowi
całościowe zaprezentowanie zagadnień komunikacji pisemnej i jej zaburzeń, ze szczególnym
uwzględnieniem trudności w czytaniu i pisaniu
w różnych jednostkach patologii mowy. Autorzy
poszczególnych rozdziałów zwracają uwagę na
znaczenie czytania i pisania dla funkcjonowania
osób z zaburzeniami mowy oraz jakości ich życia.
Jednym ze wskazywanych aspektów jest niwelowanie – dzięki porozumiewaniu się pisemnemu – barier komunikacyjnych w przypadku osób
niesłyszących czy osób z dyzartrią (także dzięki
nowym technologiom), co stanowi dla nich
szansę na osiągnięcie większej samodzielności
i poszerzenia możliwości zawodowych.

B5, 464 str., opr. twarda; ISBN 978-83-7744-122-0

B5, 920 str., opr. twarda; ISBN 978-83-7744-131-2

LOGOPEDIA MIĘDZYKULTUROWA

B5, 344 str., opr. twarda, ISBN 978-83-7744-146-6

Logopedia XXI wieku

47,50
Redakcja naukowa:
Katarzyna Węsierska
przy współpracy Katarzyny Gaweł

ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY
Tom jest prawdziwie interdyscyplinarny w swym
charakterze, gdyż łączy elementy takich dziedzin, jak nauka o komunikacji i jej zaburzeniach, psychologia, psychoterapia, neuronauka
oraz nauki społeczne. W wielu tekstach można
znaleźć nawiązanie do praktyki logopedycznej
opartej na faktach. W takim ujęciu wyniki badań
naukowych są jednym z ważniejszych kryteriów
programowania postępowania logopedycznego.
Pozwala to patrzeć z optymizmem na kierunek
obecnego rozwoju logopedii, w którym ważne
jest łączenie teorii z praktyką.
B5, 368 str., opr. twarda; ISBN 978-83-7744-136-7
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Ortografia, gramatyka, język polski

16,00

17,00

21,00

17,00

11,00

Józef Częścik

Małgorzata Podleśna

Anna i Józef Częścikowie

Anna i Józef Częścikowie

Anna i Józef Częścikowie

WESOŁA GRAMATYKA

GRAMATYKA,
CO Z GŁOWY NIE UMYKA

ORTOGRAFIA,
CO DO GŁOWY TRAFIA

A5, 176 str.
ISBN 978-83-7134-684-2

A5, 208 str.
ISBN 978-83-7134-568-5

INTERPUNKCJA,
CZYLI PRZESTANKOWANIE,
CO W GŁOWIE ZOSTANIE

Autor przedstawił zasady panujące
w naszym języku w taki sposób, aby
ułatwić i umilić uczniom naukę: powiązał ją z zabawą. Opracował wierszyki, rysunki oraz schematy, dzięki
którym łatwiej jest zapamiętać reguły.

KTO? CO?
RZECZOWNIK W KALEJDOSKOPIE
Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne w rozpoznawaniu
rzeczowników

A5, 216 str.
ISBN 978-83-7134-100-7

Są to książki dla uczniów i wszystkich tych, którzy chcą powtórzyć lub utrwalić swoje wiadomości o zasadach pisowni polskiej. Autorzy w sposób przejrzysty omówili wszystkie reguły, wyróżniając te najważniejsze i podając wiele
przykładów.

B5, 112 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-085-7

Dziecko wykonuje m.in. następujące
zadania: wybiera rzeczowniki odpowiadające na pytania: kto? co?, wyszukuje rzeczowniki w liczbie pojedynczej
lub mnogiej, liczy sylaby w wyrazie.
A4, 64 kol. str.; ISBN 978-83-7134-482-4
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Violetta Piasecka, Kamila Talaśka
Olga Pawlik

ORTOTRENING
Ćwiczenia ortograficzne dla uczniów z dysortografią i nie tylko
• RZ–Ż A4, 160 str.; ISBN 978-83-7134-992-8
• Ó–U A4, 140 str.; ISBN 978-83-7134-970-6
Proponowane zeszyty zawierają zarówno zadania doskonalące czytanie ze
zrozumieniem, jak i liczne ćwiczenia ortograficzne, przy których jednocześnie zwracać należy baczną uwagę na graficzną stronę zmagań. Wiele z zadań skonstruowano tak, by przy okazji utrwalania reguł ortograficznych
ćwiczyć koncentrację i skupienie.

ORTOGRAFICZNE ŁAMIGŁOWKI
Zestaw gier i zabaw nie tylko
dla uczniów z dysleksją

Anna Dobrowolska

Zestaw gier i pomocy do ćwiczeń ortograficznych. Został opracowany z myślą o terapeutach pedagogicznych
i innych specjalistach, nauczycielach
edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego oraz rodzicach dzieci i wreszcie – o samej młodzieży.

•

A4, 54 karty, 44 str. (zeszyt B5), sztywna
teczka; ISBN 978-83-7134-868-6

•

CZWARTOTEŚCIKI Z POLSKIEJ GRAMATYKI – klasa IV
Testy o dwóch stopniach trudności z kluczem odpowiedzi
A4, 148 str.; ISBN 978-83-7134-849-5

PIĄTOTEŚCIKI Z POLSKIEJ GRAMATYKI – klasa V
Testy o dwóch stopniach trudności z kluczem odpowiedzi
A4, 192 str.; 978-83-7134-896-1

Praktyczne samouczki gramatyczne przeznaczone są dla wszystkich uczniów klas IV i V, którzy boją się, bo nie rozumieją gramatyki – i tych, którzy
po prostu czują się niekomfortowo, gdy sprawdzana jest ich wiedza, i tych,
którzy dobrze sobie radzą, ale chcą powtórzyć materiał.

Magdalena Hinz

i inne ćwiczenia dla dzieci

12,60

komplet

36,90

19,00

10,50

Magdalena Hinz

Małgorzata Barańska

Małgorzata Barańska

BŁYSKAWICZNE SPRAWDZIANY

Grażyna Młynarska

KOLOROWANKI ORTOGRAFICZNE
i inne ćwiczenia dla dzieci

DETEKTYW ORTOGRAFEK
Ortograficzne ćwiczenia
percepcji wzrokowej
i koncentracji uwagi

CO DO CZEGO PASUJE?
Gry i zabawy ortograficzne

Jest to komplet 12 kart, dzięki którym
nauczyciel lub rodzic może ocenić,
w jakim stopniu dziecko opanowało
pisownię wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi: ą–om, on
(1 karta), ę–em, en (1 karta), i–j–ii
(1 karta), ż–rz (3 karty), u–ó (3 karty), h–ch (3 karty).

ZABAWY ORTOGRAFICZNE
DLA DZIECI

Kolorowanki to forma zabawy – dziecko koloruje według wzoru pola prostokąta, odczytuje ukryte w nim słowo
i zapisuje je kilka razy, by utrwalić jego
pisownię. Następne zadania poruszają
tematykę związaną z odkrytym wyrazem.

64

14,00

A4, 76 str.
ISBN 978-83-7134-373-5

W każdej z czterech części książki znajduje się 15 diagramów z sylabami,
które uczeń wyszukuje według kodu
i przepisuje.
A4, 80 str.
ISBN 978-83-7134-358-2

Teczka zawiera 20 zestawów do zabaw i ćwiczeń. Dziecko bawiąc się
lub grając, poznaje pisownię wyrazów z określoną trudnością ortograficzną, a także wzbogaca słownictwo
bierne i czynne oraz ćwiczy spostrzegawczość.

A4, 12 kart

A4, 20 kol. kart, 12 str. (zeszyt A5),
plastikowe kieszonki, teczka
ISBN 978-83-7134-408-4

Gramatyka • Ortografia

Dzięki zawartym tu ćwiczeniom uczniowie poznają pisownię podstawowych wyrazów, takich jak: jaskółka,
jeż, groch, hełm. Dzieci uzupełniają
w danym wyrazie literę lub dwuznak,
następnie wykonują ćwiczenie utrwalające pisownię tego słowa.
A4, 72 str.
ISBN 978-83-7134-308-7

Ortografia, gramatyka, język polski

18,90
RYMY ORTOGRAFICZNE
z ó wymiennym
W teczce znajduje się 21 kolorowych
kart z materiałem do ćwiczenia pisowni ó wymiennego na o, e i a. Zdjęcia
dobrane są tak, aby tworzyły dwie
rymujące się pary (np. stół – stoły,
dół – doły).
B5, 21 kol. kart, 8 str. (zeszyt A5),
plastikowe pudełko, teczka
ISBN 978-83-7134-598-2

13,00
Magdalena Tomkowska
Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak

JAK ZOSTAĆ MISTRZEM
ORTOGRAFII?
Spostrzegaj i zapamiętaj.
86 ćwiczeń z ó–u, h–ch, ż–rz
Ćwiczenia opierają się na trzech czynnościach: postrzeganiu danego wyrazu, analizowaniu jego struktury oraz
zapamiętywaniu.
A4, 96 str.
ISBN 978-83-7134-518-0

64,00

7 WALIZEK
Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii

Jest to pozycja adresowana do terapeutów oraz nauczycieli języka polskiego. Przedstawiona w niej metoda zakłada,
że każdy posiada nie jedną, a siedem różnych inteligencji (teoria Gardnera). Są to inteligencje: słowna, wizualno-przestrzenna, logiczno-matematyczna, muzyczna, fizyczno-kinestetyczna, interpersonalna i intrapersonalna. Autorki
proponują scenariusze z ćwiczeniami angażującymi wszystkie te sfery.
Do książki dołączono teczki, w których znajdują się wszystkie potrzebne teksty, karty pracy i inne pomoce.
A4, 80 str. (książka), 118 kolorowych i czarno-białych kart (2 teczki)
ISBN 978-83-7134-322-3

16,00
Barbara Zakrzewska

komplet

18,00
Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska,
Dorota Kołodziejska

ROZWIJANIE PODSTAWOWYCH
FORM WYPOWIEDZI USTNYCH
I PISEMNYCH UCZNIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
Publikacja zawiera scenariusze zajęć
lekcyjnych i wskazówki metodyczne
dotyczące sposobu wprowadzania
oraz utrwalania pisemnych i ustnych
form wypowiedzi w ramach pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego.

STATKI ORTOGRAFICZNE
W książce znajdują się plansze do gry
w statki, którymi są wyrazy z takimi
trudnościami ortograficznymi, jak: u,
ó, ż, rz, h, ch. Każdy komplet ma tytuł
i składa się z kart A i B. Góra każdej
karty to pola służące do gry. Pod nimi
znajdują się elementy ułatwia
jące
rozgrywkę. Na dole karty umieszczono
dodatkowe zadanie.
A4, 80 str.; ISBN 978-83-7134-524-1

22,00

21,00

21,50

Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Ludwika Styn, Danuta Bigott

METODYKA NAUCZANIA ORTOGRAFII
Zestaw ćwiczeń i zasad ortograficznych dla uczniów
• klas 1–3 B5, 216 str.; ISBN 978-83-7134-706-1
• klas 4–6 B5, 180 str.; ISBN 978-83-7134-707-8

Są to programy edukacyjne z zestawami ćwiczeń mających na celu pomoc
dzieciom w opanowaniu oraz utrwaleniu reguł i zasad ortograficznych.
Prezentowane zadania zawierają materiał ortograficzny dostosowany do
wymaganych treści kształcenia.

B5, 172 str., ISBN 978-83-7134-689-7

Alicja Tanajewska, Cecylia Mach,
Ludwika Styn, Danuta Bigott

METODYKA NAUCZANIA
GRAMATYKI Z ELEMENTAMI
WIEDZY O JĘZYKU
Zestaw ćwiczeń gramatycznych
dla uczniów klas 1–3
W książce przedstawiono m.in. zakres
i układ treści gramatycznych z elementami wiedzy o języku dla uczniów
edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1–3),
które ukierunkowują pracę nauczyciela na uzyskanie określonych wyników.
B5, 180 str.; ISBN 978-83-7134-708-5

14,00

21,00

Anna Tońska-Szyfelbein

Anna Szczepańska

ORTOGRAFKI,
czyli zabawne historyjki
i ćwiczenia ortograficzne
kształcące umiejętność
czytania ze zrozumieniem
dla uczniów klas IV–VI

ALCHEMIK I HORTENSJA
Kreatywne ćwiczenia
ortograficzne. Ćwiczenia
czytania ze zrozumieniem dla
uczniów klas IV–VI

Dziecko musi najpierw odczytać zaszyfrowane lub pomieszane teksty,
a potem dopiero wykonać ćwiczenia
opierające się na wyrazach z tekstów.
A4, 76 str.; ISBN 978-83-7134-309-4

To zbiór ciekawych tekstów i opracowanych do nich ćwiczeń. Mają one na celu
usprawnianie m.in. tak ważnych umiejętności, jak czytanie ze zrozumieniem,
prawidłowe (ortograficzne) pisanie.
A4, 80 str., 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-722-1

10,00

10,00
Elżbieta Szwajkowska
Witold Szwajkowski

MAM TO NA KOŃCU JĘZYKA...,
czyli wiersze wyjaśniające
związki frazeologiczne
Ilustracje: Zbigniew Jujka
Jest to zbiór wierszy ułatwiających
zrozumienie wybranych związków
frazeologicznych poprzez umieszczenie ich w przykładowym, często
satyrycznym kontekście sytuacyjnym.
190 × 190 mm, 100 str.
ISBN 978-83-7134-578-4

7,00

Karolina Kuna

Aneta Zarzycka, Danuta Lemoyne

ĆWICZENIA SŁOWNIKOWE
Związki frazeologiczne,
synonimy i antonimy

BRAMA NA WCIĄŻ OTWARTA...
Ćwiczenia na podstawie
fragmentów Pana Tadeusza

Publikacja przeznaczona jest do pracy
z dziećmi z niedosłuchem, a także jako
pomoc w terapii pacjentów z niedokształceniem mowy, z autyzmem,
z zespołem Aspergera oraz z lekką
niepełnosprawnością intelektualną.

Publikacja jest pomocą, która ułatwi
uczniom interpretację jednego z najważniejszych utworów literatury
polskiej – Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

A4, 64 str.
ISBN 978-83-7134-903-4

A4, 64 kol. str.
ISBN 978-83-7134-650-7

Ortografia • Wypowiedzi ustne i pisemne • Frazeologia • Czytanie ze zrozumieniem
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13,00

26,00

9,00

14,00

17,00

Anna Korcz

Anna Korcz

Maria Franaszczuk-Truszkowska

Iwona Wąsik

Józef Częścik

NIE UDAWAJ GREKA –
MITOLOGIA DA SIĘ LUBIĆ
Testy dla uczniów V klasy szkoły
podstawowej

OD DESKI DO DESKI
Testy ze znajomości lektur dla
uczniów klas IV–VI

BIBLIOTERAPIA
dla klas IV–VI szkoły
podstawowej

OBRAZKOWY SŁOWNICZEK
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Z KRZYŻÓWKAMI

DAWNIEJ A DZIŚ
Ilustrowane dzieje 40 różnych
urządzeń

Publikacja przeznaczona jest dla
uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej, dotyczy lektur omawianych
w klasach IV–VI. W I części znajdują
się testy wiedzy, a w II propozycje prac
pisemnych.

Jest to zbiór scenariuszy zajęć dla wychowawców, którym nieobce są problemy młodzieży. Zebrane tu konspekty
opracowano m.in. na podstawie fragmentów książek My, dzieci z dworca
ZOO, Chłopcy z Placu Broni i innych.

Każdy zestaw pomocy składa się
z 3 ilustracji: z tego, co było dawniej,
z tego, co było nie tak dawno (a nierzadko jest jeszcze nadal), i z tego, co
jest dziś.

A4, 232 str.
ISBN 978-83-7134-822-8

A5, 104 str.
ISBN 978-83-7134-216-0

Książka jest pomocą do nauki angielskich słówek. Wyrazy, które uczeń
poznaje, są pogrupowane w kategoriach tematycznych i przedstawione
za pomocą kolorowych ilustracji. Do
sprawdzenia wiedzy służą krzyżówki,
w których należy prawidłowo wpisać
zapamiętane nazwy.

To zbiór 12 testów z mitologii greckiej,
których rozwiązywanie służy nauce:
czytania ze zrozumieniem, wykorzystania tekstu jako źródła informacji, korzystania z informacji zawartych w słowniku, logicznego wyciągania wniosków
i formułowania wypowiedzi pisemnej.

A4, 80 kol. str.; ISBN 978-83-7134-642-2

A4, 76 str.; ISBN 978-83-7134-757-3

19,00
DZIECIAKI, CZY ZNACIE PTAKI?
Książka ta przedstawia 60 najbardziej
znanych ptaków. Każdy jest bohaterem wierszyka, spogląda też z kolorowej, bardzo realistycznej ilustracji.
Do książki dołączona jest płyta CD
z odgłosami niektórych ptaków.
B5, 64 kol. str., opr. twarda, 1 płyta CD
ISBN 978-83-7134-609-5

A4, 20 kol. kart, 20 str. (zeszyt), plastikowe
kieszonki, teczka
ISBN 978-83-7134-416-9

7,00
EUROPA
Ojczyzna naszych ojczyzn
Książka ta ma pomóc dzieciom w poznaniu naszego kontynentu, jego
pięknych krajobrazów, zabytków oraz
mieszkańców. Każde europejskie państwo zostało scharakteryzowane za
pomocą opisów i rysunków.
A4, 64 str.
ISBN 978-83-7134-517-3

8,00

21,00

15,00

Z BIEGIEM WISŁY
Scenariusze zajęć o Polsce
i polskiej tradycji

Sylwia Gallos

Jadwiga A. Hockuba

JESIEŃ I ZIMA W ŚWIETLICY
Scenariusze zajęć świetlicowych

Jest to pozycja zawierająca program
zajęć o Polsce i polskiej tradycji wraz
z propozycjami realizacji (scenariuszami lekcji, cyklów, projektów). Książka
podzielona jest na trzy części: szkołę
podstawową klasy I–III, klasy IV–VI
i gimnazjum.

W książce nauczyciele pracujący
w świetlicach mogą znaleźć przykłady
codziennych zajęć, pełnych ciekawych
pomysłów, zachęcających dzieci do
działania, rozwijających ich kreatywność i pobudzających wyobraźnię,
a także uczących współpracy w grupie
i wspólnej zabawy.

TAJEMNICE I INNE HISTORIE
Scenariusze zajęć wspierające
pracę nauczyciela etyki
w klasach 0–IV

B5, 240 str.
ISBN 978-83-7134-450-3

B5, 200 str.; ISBN 978-83-7134-660-6

Publikacja zawiera scenariusze zajęć, które mogą być wykorzystane
na lekcjach etyki, ale także wychowawczych i biblioterapeutycznych,
w szkole lub innych placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.
B5, 116 str.; ISBN 978-83-7134-896-9

Ć!
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14,00
10,50

37,00

19,00

13,50
Anna Filiks

Edyta Prószyńska-Kołodziejczak

LEGENDY GDAŃSKIE
Ćwiczenia dla uczniów
mających trudności z czytaniem
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Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli rewalidacji indywidualnej
i nauczycieli terapii pedagogicznej
prowadzących zajęcia z uczniami
klas IV–VIII. Dla ułatwienia czytania
w książce zastosowano większy druk
i interlinię. Teksty mogą też czytać
osoby z dużą krótkowzrocznością.
A4, 40 str.; ISBN 978-83-8080-071-7

Joanna Gołębiowska-Szychowska
Łukasz Szychowski

POWIEM CI, JAK SIĘ UCZYĆ
Przewodnik dla ambitnych
nauczycieli i rodziców
Publikacja jest odpowiedzią na potrzeby rodziców zatroskanych o rozwój swoich dzieci oraz nauczycieli,
trenerów i wychowawców, którzy
czują chęć wzbogacenia swojego
warsztatu o narzędzia pomagające
uczniom w nauce.
B5, 332 str.; ISBN 978-83-7134-803-7

Monika Zielińska

JAK REAGOWAĆ NA AGRESJĘ
UCZNIÓW?
Skuteczne techniki radzenia
sobie z problemem
W książce autorka opisuje wyniki
badań własnych nad skutecznością
behawioralnych technik redukcji
zachowań niepożądanych występujących u uczniów.
A5, 168 str.
ISBN 978-83-7744-020-9

W POGONI ZA CHŁOPCEM, CO
MA PIĘĆ DŁONI
Ilustracje: Aleksandra Maszestow
W pogoni za chłopcem, co ma pięć dłoni to
opowieść o pełnym wigoru Stasiu, który
chcąc poskromić rozpierającą go energię, wpada na pomysł posiadania pięciu
dłoni. Zabawne i nieprawdopodobne
perypetie bohatera na pewno wywołają
uśmiech na twarzach najmłodszych,
a atrakcyjne i ciekawe ilustracje pobudzą
wyobraźnię czytelników.

Małgorzata Barańska

NIKODEM IDZIE DO SZKOŁY
Ilustracje: Maria Pelc
Książka o Nikodemie bawi i uczy. Dziecko czytając tę opowieść, patrzy na
świat z perspektywy chłopca odmiennego od innych. Próbuje go poznać,
zrozumieć, polubić, a przede wszystkim dowiaduje się, że ludzie różnią się
między sobą i należy to uszanować, bo
każdy z nas jest wartościowy.
B5 (albumowy), 56 kol. str.
ISBN 978-83-7134-831-0

220 × 211 mm, 28 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-857-0
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Pozostałe

24,00

11,00

19,68

31,50

19,00

Beata Szurowska

Vesanto Melina, Brenda Davis

Evelyn Tribole, Elyse Resch

Stanisław Szabuniewicz, Aleksandra Orlikowska,
Wiesław Niesłuchowski

ANOREKSJA I BULIMIA
Śmiertelne sposoby na życie

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE KRĘGOSŁUP
Poradnik i płyta DVD

Wyjątkowość tej książki polega na
tym, że jest oparta nie tylko na literaturze, ale także na rzetelnych badaniach autorki, która mieszkała
w domach osób chorych na anoreksję
i bulimię. Dzięki temu mogła poznać
codzienne życie tych rodzin, ich obawy, myśli i zwyczaje.

ZOSTAĆ WEGETARIANINEM
Pełen zestaw porad dla osób
pragnących przejść na zdrową,
wegetariańską dietę

JEM INTUICYJNIE
Rewolucyjny program,
który działa

Książka ta powinna znajdować się w każdym domu, bo dzięki regularnemu
wykonywaniu ćwiczeń w niej zawartych można wyeliminować ryzyko bólów kręgosłupa. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają najważniejsze pojęcia, jak stabilizacja, centralizacja bólu, peryferalizacja bólu. Do książki dołączono płytę DVD, na której pokazane jest wykonanie wszystkich ćwiczeń.
B5, 128 str., 1 płyta DVD; ISBN 978-83-7744-033-9

Zostać wegetarianinem to lektura
obowiązkowa dla każdego, kto jest
zainteresowany dietą, z której wyeliminowano nie tylko mięso, ale także
produkty odzwierzęce.
B5, 408 str.
ISBN 978-83-7744-028-5

B5, 124 str.; ISBN 978-83-7744-008-7

Jest to poradnik dla tych wszystkich,
którzy chcą dowiedzieć się więcej
na temat idei jedzenia intuicyjnego
i zastosować ją w swoim życiu. Zebrane w książce informacje i zasady
dotyczące odżywiania pomogą w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących diety i zdrowia.
B5, 340 str.; ISBN 978-83-7744-027-8

Ć!
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11,00
KALIGRAFIA ARTYSTYCZNA
Ćwiczenia w piśmie ozdobnym
i w stylu retro
Publikacja została przygotowana z myślą o tych, którzy poszukują materiałów do ćwiczenia się w sztuce kaligrafii
artystycznej. Naukę pisma w stylu
retro ułatwia układ książki – prezentacji każdej litery alfabetu towarzyszy
liniatura, a przykłady znanych formuł
i imion napisanych w stylistyce retro
umożliwią stworzenie niepowtarzalnych zaproszeń i życzeń świątecznych.

12,50

12,50

RETROKALIGRAFIA
Ćwiczenia artystycznego pisania
Książka ma w zamierzeniu odgrywać
rolę przewodnika po dawnych krojach
pisma – eleganckich i znakomicie
nadających się do przygotowania
okolicznościowych kartek, zaproszeń czy życzeń. Dzięki umieszczonej
w publikacji liniaturze czytelnik może
zapoznać się z kształtem ozdobnych
liter i cyfr.

13,00

WYŚNIONA MELODIA
Relaksacyjne kolorowanki
z motywami muzycznymi
Kolorowanie to idealny sposób, by
pozbyć się codziennego stresu! Piękne, działające na wyobraźnię rysunki
z motywami muzycznymi pozwolą się
zrelaksować i wyciszyć umysł, a także
rozwiną kreatywność i dostarczą przyjemności.
205 × 205 mm, 64 str.
ISBN 978-83-7134-840-2

A4, 48 str.; ISBN 978-83-8080-058-8

GALERIA KRÓLÓW I KSIĄŻĄT
POLSKICH
na podstawie Jana Matejki

Artur Beling

Pięknie ilustrowany, starannie przygotowany album zawiera 41 portretów władców rządzących na ziemiach
polskich. Galerię otwiera portret
księcia Mieszka I, przedstawiciela dynastii Piastów, a zamyka portret króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego –
ostatniego władcy niepodległego
państwa polskiego.

Książka napisana z pasją i humorem,
podpowiada, jak wyrobić sobie markę znakomitego mówcy, umiejącego
porwać publiczność zarówno w klasie
szkolnej, jak i w czasie wystąpienia
w telewizji czy z mównicy przed tysiącami słuchaczy.

B5, 88 kol. str., opr. twarda
ISBN 978-83-7134-495-4

A4, 40 str.; ISBN 978-83-7134-901-0

16,00

SZTUKA WYSTĄPIEŃ
PUBLICZNYCH

B5, 174 str.
ISBN 978-83-7744-000-1

Ć!
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24,90
Julian Clary, il. David Roberts

24,90
Julian Clary, il. David Roberts

RODZINKA HARDYCH

RODZINKA HARDYCH
Wspaniała, nowa seria książek dla dzieci! Hardzi Na ratunek
to rodzina hien, która wiedzie sekretne i zabawne
życie na przedmieściach Londynu. Jak dotąd nikt
nie poznał ich prawdziwej tożsamości, ale splot
niezwykłych wypadków może wkrótce położyć
kres najlepiej skrywanej tajemnicy w miasteczku.
129 x 198 mm, 272 str.; ISBN 978-83-63788-10-0

10,50

24,90
Julian Clary, il. David Roberts

RODZINKA HARDYCH
Na wakacjach

Kolejna porcja doskonałego humoru i figli od najdzikszej rodziny na świecie! Rozniosła się wieść, że
dom Hardych to bezpieczne schronienie dla zwierząt w opałach, ale teraz ten dom pęka w szwach.
Czy Hardzi zdołają poskromić swój zwierzęcy magnetyzm?

Trzeci tom z serii Rodzinka Hardych. Rodzinka
Hardych może wydawać się zwyczajna, ale tak naprawdę ukrywa wielką tajemnicę. Nadszedł czas
wakacji. Jupi! Wkrótce wpadają w tarapaty, a jeden
z członków rodziny przepada bez śladu. Czy Hardzi
go odnajdą i będą mogli kontynuować wypoczynek?

129 x 198 mm, 288 str.; ISBN 978-83-63788-13-1

129 x 198 mm, 320 str.; ISBN 978-83-63788-14-8

Krzysztof Makowski
Wojciech Sakłak

ZABAWY NA STOKU,
czyli jak uczyć dzieci jeździć
na nartach
Autorzy proponują metodę uczenia
się przez zabawę. Dlatego też główna
część książki to opis zabaw (często
z rysunkami), które można wykorzystać podczas prowadzenia zajęć w terenie płaskim i na stoku.
B5, 72 kol. str.; ISBN 978-83-7134-286-8
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Plansze edukacyjne
DWUSTRONNE PLANSZE EDUKACYJNE
• format 61 × 86 cm

• dwustronnie zalaminowane

• niezniszczalne

Jest to zestaw pomocy dydaktycznych, które można wykorzystać na każdym etapie nauki: zarówno w przedszkolu, klasach I–III, jak i na lekcjach historii czy przyrody.
Dzięki przejrzystym ilustracjom i ciekawym opisom dzieci poznają realia świata dawnego i współczesnego.

1 plansza

36,90

68
Zdrowie • Bezpieczeństwo • Savoir-vivre

Plansze edukacyjne

1 plansza

36,90

69
Ciało • Owoce i warzywa • Piramida żywieniowa

Plansze edukacyjne

1 plansza

36,90

70
Przyroda • Drzewa • Zwierzęta

Plansze edukacyjne

1 plansza

36,90

71
Alfabet • Kaligrafia • Nauka pisania i czytania

Plansze edukacyjne

1 plansza

36,90

72
Historia • „Skąd my to mamy?” • Stroje • Instrumenty muzyczne

Plansze edukacyjne

1 plansza

36,90

73
Pory roku • Kalendarz • Zegar • Zawody • Ułamki • Tabliczka mnożenia

Indeks
100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją 37
100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych 52
1001 szlaczków 21
101 ćwiczeń, gier i zabaw 42
101 pomysłów na terapię percepcji wzrokowej 40
28 zabaw muzycznych 16
3, 2, 1, 0... Start 26
311 szlaczków i zygzaczków 21
3-elementowe historyjki obrazkowe 6
4-elementowe historyjki obrazkowe 6
50 zabaw plastycznych 12
6-elementowe historyjki obrazkowe 6
64-stronnicowy zeszyt z węższą liniaturą 24
7 walizek – podręcznik 65
7 walizek – teczka (cz. 1–2) 65
8-elementowe historyjki obrazkowe 6
A
A kiedy... 11
A może pójdziemy nad morze? 19
ABC afazji 60
ABC liczenia 27
ABC mówienia, czytania i pisania – podręcznik 38
ABC mówienia, czytania i pisania – program nauczania 38
ABC mówienia, czytania i pisania – zeszyt do rewalidacji
(cz. 1–2) 38
Abecadło do pudełka wpadło – litery podstawowe 23
Abecadło do pudełka wpadło – litery polskie, dwuznaki
i zmiękczenia 23
Aby polubić matematykę 28
Afazja i powrót do przeszłości 62
Akademia bezpiecznego zachowania 13
Aktywacja sensoryczna 48
Alchemik i Hortensja 65
Alfabet (plansza) 71
Anoreksja i bulimia 67
Antoś na zielonej łące 51
Arteterapia. Podręcznik 12
Arteterapia. Szczęśliwy świat tworzenia 12
Arteterapie dla dzieci i młodzieży 12
Aspergirls 43
Autism Movement Therapy® 42
Autyzm 42
Autyzm a czytanie ze zrozumieniem 41
Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie
w rozwoju 41
Autyzm a wczesna interwencja 41
Autyzm i problemy natury sensorycznej 42
Autyzm. Przyczyny. Symptomy. Terapia 41
B
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Badanie kinestezji artykulacyjnej 51
Badanie wymowy dziecka 51
Bajeczki logopedyczne 57
Bajeczki usprawniające pamięć dziecka 7
Bajeczki z książeczki 55
Bajeczne mikstury 10
Bajkowy świat głoski r 57
Baltazar – mój przyjaciel z ADHD 41
Bardzo łatwe ćwiczenia logopedyczne. Głoska cz 58
Bardzo łatwe ćwiczenia logopedyczne. Głoska dż 58

Bardzo łatwe ćwiczenia logopedyczne. Głoska sz 58
Bardzo łatwe ćwiczenia logopedyczne. Głoska ż 58
Bardzo proste czytanki. Boże Narodzenie 25
Bardzo proste czytanki. Dom 25
Bardzo proste czytanki. Emocje 25
Bardzo proste czytanki. Jesień 25
Bardzo proste czytanki. Las 25
Bardzo proste czytanki. Lato 25
Bardzo proste czytanki. Miasto 25
Bardzo proste czytanki. Szkoła 25
Bardzo proste czytanki. Wieś 25
Bardzo proste czytanki. Wiosna 25
Bardzo proste czytanki. Zima 25
Barwy świata 7
Baw się ze mną właśnie tak 16
Bawię się, uczę i śpiewam 16
Bądź ostrożny na drodze 13
Bezpieczeństwo (plansza) 68
Będę płynnie pisać 24
Biblioterapia 66
Bingo logopedyczne 53
Biomedyczne podstawy logopedii 63
Bitwa pod Kłuszynem 17
Błyskawiczne sprawdziany – matematyka 28
Błyskawiczne sprawdziany – ortografia 64
Boże Narodzenie. Karty pracy 33
Brama na wciąż otwarta 65
Budownictwo ludowe (plansza) 72
Buźki 54
C
Całkiem nowe zabawy paluszkowe 11
Chcę mówić 61
Chodzą słuchy 39
Chodźmy się bawić 11
Choroba sieroca 46
Ciekawość świata 5
Cienie logopedyczne – głoski ciszące 60
Cienie logopedyczne – głoski syczące 60
Ciszki 54
Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj 52
Co do czego pasuje? 64
Co dzień bardziej samodzielne 5
Co dzień naprzód! Karty pracy – Oto ja 33
Co dzień naprzód! Karty pracy – Oto my 33
Co dzień naprzód! Karty pracy – Oto świat 33
Co jest nie tak? 9
Co mnie otacza? Karty pracy 33
Co oni mówią? Co oni myślą? 9
Co się dzieje między nami? 10
Co się przed chwilą mogło stać? 9
Co się za chwilę może stać? 9
Co słychać? 14
Co słychać wokół nas? 14
Codzienne gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami
przetwarzania sensorycznego 44
Codzienność dziecka z zespołem Aspergera 43
Cyfry i szlaczki 21
Czarodziejski kwiat paproci 17
Czary-mary Klary 57
Czego tu brakuje? 14

Czwartoteściki z polskiej gramatyki 64
Czy moje dziecko ma autyzm? 41
Czy moje dziecko mówi poprawnie 51
Czy tak się może zdarzyć? 9
Czy tu, czy tam – czytam! 27
Czy w tym zamku straszy? 27
Czym oni się zajmują? 9
Czytanki 25
Czytanki ze zrozumieniem 25
Ć
Ćwicz spostrzegawczość (cz. 1–4) 8
Ćwiczenia dla osób z afazją (cz. 1–2) 60
Ćwiczenia grafomotoryczne dla najmłodszych 21
Ćwiczenia językowe (cz. 1–2) 62
Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne 35
Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania tekstu ze
zrozumieniem 26
Ćwiczenia słownikowe 65
Ćwiczenia usprawniające kręgosłup. Płyta DVD 67
Ćwiczenia usprawniające kręgosłup. Poradnik 67
Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów
klas IV–VI – ch–h 37
Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów
klas IV–VI – ó–u 37
Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów
klas IV–VI – rz–ż 37
Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów
klas IV–VI – zmiękczenia 37
Ćwiczenia wzrokowe 39
D
Dawniej a dziś 66
Dbaj o naszą planetę (plansza) 70
Demencja 48
Demencja? To nie dla mnie! – poziom łatwy 48
Demencja? To nie dla mnie! – poziom średni 48
Demencja? To nie dla mnie! – poziom trudny 48
Detektyw Ortografek 64
Detektyw słuchowy 38
Diagnoza dysleksji 37
Diagnoza i terapia logopedyczna osób
z niepełnosprawnością intelektualną 63
Diagnoza przedszkolna 20
Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed
rozpoczęciem nauki w szkole 20
Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym. Arkusz
monitoringu rozwoju ucznia 35
Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny 35
Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Karty pracy 35
Dlaczego to niemożliwe? 9
Dni tygodnia, pory roku i miesiące 7
Do czego to służy? 9
Do góry nogami 20
Dobasoli do kanuka 37
Dobieranki 39

Indeks
Dobre wychowanie (plansza) 68
Dobry start 18
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 27
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 27
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 27
Dokumentacja dyrektora szkoły 49
Dokumentowanie terapii logopedycznej 49
Domek terapeutyczny 12
Dostosowanie wymagań edukacyjnych – I etap
edukacyjny 34
Dostosowanie wymagań edukacyjnych – II etap
edukacyjny 34
Do-tkliwa artykulacja 60
Drzewa iglaste (plansza) 70
Drzewa liściaste (plansza) 70
Drzwi. Składanki terapeutyczne 41
Duża kaligrafia 23
Duże nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki 24
Dydaktyka specjalna 46
Dyktanda graficzne 40
Dysfunkcje integracji sensorycznej 43
Dyskalkulia 38
Dysleksja 37
Dysleksja a nauczanie języków obcych 37
Dyslektyczne ucho 38
Dzieci wszechświata 46
Dzieci w świecie doznań 44
Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy 62
Dzieciaki, czy znacie ptaki? 66
Dzieciaki naśladują zwierzaki 45
Dziecko a integracja sensoryczna 44
Dziecko sześcioletnie w szkole 20
Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym 41
Dziennik pracy pedagoga/psychologa szkolnego 49
Dziennik wychowawcy 49
Dziennik zajęć logopedy 49
Dziennik zajęć logopedycznych 49
Dziennik zajęć nauczania indywidualnego 49
Dziennik zajęć pozalekcyjnych 49
Dziennik zajęć świetlicy szkolnej 49
Dziennik zajęć terapeutycznych i wyrównawczych 49
Dziennik zajęć terapii pedagogicznej 49
Dźwięki mowy, rytm i ruch 16
Dźwięki naszego otoczenia 14

Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Podręcznik
dla uczniów 30
Funkcjonowanie osobiste i społeczne. Przewodnik
dla nauczyciela 30
G
Gadające zwierzątka 54
Gadatliwa kakadu 53
Galeria królów i książąt polskich 67
Gdy dziecko ma problemy z czytaniem 38
Gdy dziecko zachoruje 5
Gdzie jesteś, języczku? 55
Genialnie prosta nauka liter 26
Głos jako narzędzie 60
Głoska r śpiewająco 57
Głoska, sylaba, słowo 52
Głoski szumiące śpiewająco 59
GORA 52
Gra w kolory 15
Grafomozaiki 22
Gramatyka, co z głowy nie umyka 64
Gry i zabawy we wczesnej interwencji 43
Gumowe ucho 39
H
Hela i Tomek (cz. 1–5) 50
Hela i Tomek poznają zwierzęta (cz. 1–2) 50
Historyjki logopedyczne 55
Historyjki obrazkowe z humorem 6
Historyjki obrazkowe z życia wzięte 6
Historyjki obrazkowo-zdaniowe z pytaniami 6
Historyjki piosenkowo-obrazkowe 6
Historyjki słuchowe i dźwięki 39
I

Efektywna komunikacja z osobami ze spektrum
autyzmu 42
Elementarz do nauki czytania 33
Elementarz matematyczny 28
Emocje 10
Emocjonalki 11
Europa 66

Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych 42
Indywidualne karty monitorowania uczniów objętych
pomocą psychologiczno-pedagogiczną 49
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne –
dla I etapu nauczania 34
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne –
dla IV etapu nauczania 34
Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza 46
Instrumenty muzyczne (plansza) 72
Integracja sensoryczna 43
Integracja sensoryczna w dialogu 44
Intensywna krótkoterminowa psychoterapia
dynamiczna 47
Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna
dla praktyków 47
Interpunkcja, czyli przestankowanie, co w głowie
zostanie 64
Interwencja wczesnodziecięca 5

F

J

Fantastyczne opowieści 27
Fenomen czasu wolnego 47
Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
Karty pracy (cz. 1–4) 30
Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
Pakiet edukacyjny 30

Ja i moje potrzeby. Program kinestetyczno-komunikacyjny 35
Ja i mój świat. Karty pracy 29
Ja i mój świat. Piosenki, prezentacje i zabawy 29
Ja i mój świat. Podręcznik (cz. 1–2) 29
Ja i mój świat. Program edukacyjny 29

E

Ja i mój świat. Zadania domowe 29
Ja i mój świat 2. Karty pracy 29
Ja i mój świat 2. Piosenki i zabawy 29
Ja i mój świat 2. Podręcznik (cz. 1–2) 29
Ja i mój świat 2. Prezentacje 29
Ja i mój świat 2. Zadania domowe 29
Ja i mój świat 3. Karty pracy 29
Ja i mój świat 3. Piosenki i zabawy 29
Ja i mój świat 3. Podręcznik (cz. 1–2) 29
Ja i mój świat 3. Prezentacje 29
Ja i mój świat 3. Zadania domowe 29
Ja też to potrafię. Program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych 35
Jak dawniej powstawał chleb? (plansza) 72
Jak dawniej robiono masło i ser? (plansza) 72
Jak dbać o bezpieczeństwo (plansza) 68
Jak dbać o zdrowie (plansza) 68
Jak nauczyć dziecko spać 5
Jak pomóc nie zapomnieć? 48
Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu
i szkole 43
Jak reagować na agresję uczniów? 66
Jak się zachować w gronie rówieśników (plansza) 68
Jak się zachowywać wobec innych (plansza) 68
Jak to ze lnem było 17
Jak używać „magicznych słów” (plansza) 68
Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka 11
Jak wychować sensorycznego bystrzaka 44
Jak zostać mistrzem ortografii? 65
Jaka to emocja? 10
Jaka to litera? 13
Jaka to pora roku? 8
Jaki to znak? 9
Jarmark logopedyczny 52
Jąkanie 60
Jeden z wielu 10
Jem intuicyjnie 67
Jesień i zima w świetlicy 66
Jest już jesień. Karty pracy 32
Języczkowe przygody 55
Językiem malowane 52
Już płynnie piszę 24
K
Kalambury 38
Kaligrafia 1 (plansza) 71
Kaligrafia 2 (plansza) 71
Kaligrafia 3 (plansza) 71
Kaligrafia 4 (plansza) 71
Kaligrafia 5 (plansza) 71
Kaligrafia 6 (plansza) 71
Kaligrafia artystyczna 67
Kaligrafia dwuznaków i połączeń polskich liter 23
Kaligrafia malejąco 23
Kapki i wafki 54
Kartka z kalendarza – karty pracy 33
Karty do ćwiczeń posturalnych 45
Karty logopedyczne – głoski syczące 53
Karty logopedyczne – głoski szumiące 53
Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną (cz. 1–3) 30
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Indeks
Każdego dnia mówię więcej (cz. 1–4) 51
KiddyCAT 60
Kim jest Ryś? 43
Kim zostanę, gdy dorosnę? 16
Klaśnij, tupnij, raz i dwa! 16
Kłopoty Tymona 6
Kolorowanki ortograficzne 64
Kolorowe dyktanda graficzne 40
Kolorowy kalendarz. Karty edukacyjne 28
Kolory (plansza) 73
Koło ucha brzęczy bąk 39
Kołysanki ze srebrnego koszyczka nocy 14
Kombinatoryka wyrazowa 26
Kombinatoryka zdaniowa 26
Kompletny pogram terapii SAZ dla osób z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym
od 1 roku do 4 lat 42
Kompletny pogram terapii SAZ dla osób z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu w wieku rozwojowym
od 4 do 5 lat 42
Koncentruję się, więc rozwiązuję 8
Korale koloru koralowego 53
Kostki logopedyczne 53
Kramik. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne 35
Kreatywne zabawy z papierem 12
Kręć się, biegaj, baw się z nami 45
Krok po kroku 51
Kropka w kropkę 22
Kto? Co? Rzeczownik w kalejdoskopie 64
Kto posłucha, ten usłyszy 39
Kto słucha, nie błądzi 39
Kto ty jesteś? 15
Który wyraz jest poprawny? 13
Kurki, pieski i kaczuszki 15
Kwadratowy zawrót głowy 55
Kwestionariusz diagnostyczny zaburzeń mowy
ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dysartrii
dla młodzieży i dorosłych. Arkusz diagnostyczny 61
Kwestionariusz diagnostyczny zaburzeń mowy
ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dysartrii
dla młodzieży i dorosłych. Materiały do badania 61
L
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Legendy gdańskie 66
Legendy warszawskie 17
Legendy warszawskie. Bazyliszek 17
Legendy warszawskie. Syrena 17
Legendy warszawskie. Złota kaczka 17
Lewa ręka rysuje i pisze (cz. 1–3) 24
Litery do kolorowania 22
Litery do wyklejania i ozdabiania 22
Litery graficznie podobne też łatwe! 38
Logistyka autyzmu 41
Logopedia 63
Logopedia artystyczna 63
Logopedia międzykulturowa 63
Logopedyczne kółko i krzyżyk 53
Logopedyczne opozycje głoskowe 54
Logopedyczne przygody z foką Florentyną 56
Logopedyczne pszczółki 58
Logopedyczne układanki 61

Logopedyczne zabawy grupowe 52
Logosmyk 55
Logoświnki 53
Loteryjki obrazkowo-sylabowe 26
Lubię czytać ze zrozumieniem 26
Lubię liczyć 28
Lubię ładnie pisać (cz. 1–2) 23
Lustrzane odbicia zwierząt 39
Ł
Łamanie języka dla lektora i laika 60
Łatwiejsze szlaczki łańcuchowe 21
M
Magiczne kwadraty logopedyczne. Głoska r 57
Magiczne kwadraty logopedyczne. Głoski syczące
i ciszące 57
Magiczne linie 22
Maluchy przygotowują zabawne posiłki 12
Małe i duże języczka podróże 55
Mam to na końcu języka 65
Masaż niemowląt 5
Matematyka – karty pracy 31
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Będę dorosły 36
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Budowanie własnej tożsamości 36
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Czynniki środowiskowe 36
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Higiena osobista i potrzeby
fizjologiczne 36
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Ja i przyroda 36
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Ja jako członek rodziny 36
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Ja jako konsument 36
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Ja jako uczeń 36
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Ja w bezpiecznym świecie 36
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Ja w rozmowie 36
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Ja w społeczeństwie i społeczności
lokalnej 36
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Ja w świecie kultury i rozrywki. Mój
czas wolny 36
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Ja w świecie techniki i technologii
informacyjnej 36
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Jedzenie 36
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Moje zdrowie. Ja w chorobie 36
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Sygnalizowanie samopoczucia 36
Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną. Ubieranie się 36

Mądrej głowie 8
Mądrze się bawię, dobrze się uczę 20
MDS. 3 filmy na DVD 18
MDS. Od głoski do słowa 19
MDS. Od piosenki do literki (cz. 1–2) 18
MDS. Od słowa do zdania, od zdania do tekstu 19
MDS. Od wierszyka do cyferki 18
MDS. Od wierszyka do literki 18
MDS. Od wierszyka do literki, dwuznaku i zmiękczenia 18
MDS. Od wierszyka do rysunku – dla dzieci
3–4-letnich 18
MDS. Od wierszyka do rysunku – dla dzieci 5-letnich 18
MDS. Piosenki do rysowania 19
Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju,
edukacji i terapii pedagogicznej 19
Metoda integracji sensorycznej 43
Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii
i praktyki 63
Metody nauki czytania i pisania 27
Metodyka nauczania gramatyki z elementami wiedzy
o języku 65
Metodyka nauczania ortografii – klasy 1–3 65
Metodyka nauczania ortografii – klasy 4–6 65
Miks 54
Miś Gabryś i przyjaciele 55
Miś Marcyś uczy dzieci dobrego zachowania 13
Mnożenie i dzielenie od 2 × 2 do 5 × 10 (10 × 5) 27
Mnożenie i dzielenie od 2 × 2 do 10 × 10 27
Mnożenie i dzielenie od 2 × 6 (6 × 2) do 10 × 10 27
Mnożenie w zakresie do 25 28
Moja pierwsza przygoda z literaturą 26
Mowa ciała 9
Mowa gestów 9
Mowa nie trawa 57
Mój dzień. Program zajęć stymulująco-terapeutycznych 35
Mój profil dominacji 46
Mówię! 59
Mówię i czytam słówka 50
Mówię płynnie 60
Mózgowe porażenie dziecięce 46
Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce
logopedycznej 63
Myślę, mówię, opowiadam 61
Myślę, rozwiązuję i... wiem! Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 1–3 35
Myślę, rozwiązuję i... wiem! Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 4–6 35
N
Na dwie ręce 22
Na dziecięcą nutę 15
Na górze czy na dole? 40
Na każdą porę roku 7
Na każde przysłowie jest zabawa 11
Na moje oko i ucho 39
Nadeszła zima. Karty pracy 32
Nareszcie lato. Karty pracy 32
Narysuj emocje 10
Narysuj i opowiedz o swoim rysunku 12
Narządy mowy (plansza) 69

Indeks
Nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki 24
Nasadki podłużne na ołówki i kredki 24
Nasze ciało (plansza) 69
Nasze emocje 10
Nasze języczki opowiadają dzieciom o dzieciach 55
Nasze piosenki 16
Nasze urodziny (plansza) 73
Nauka czytania od A do Z metodą sylabową 25
Nauka pisania metodą płynnego ruchu 24
Nazwij i wpisz 61
Neurokognitywistyka rozwoju 47
Niepełnosprawność intelektualna. Diagnozowanie,
edukacja i wychowanie 46
Niepełnosprawność intelektualna. Mowa – język –
komunikacja 46
Nie seplenię 59
Nie udawaj Greka – mitologia da się lubić 66
Nie-zgrane dziecko 44
Nie-zgrane dziecko dorasta 44
Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw 44
Nigdy za późno 48
Nikodem idzie do szkoły 66
NLP w logopedii 62
Notatki z rodzicielstwa bliskości 5
Nowe historyjki społeczne 6
Nowe magiczne linie 22
Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne – dla I etapu
nauczania 34
Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne – dla II etapu
nauczania 34
Nowy świat opowiadany 50
Nutki na radości i smutki 16
O
O królewnie czarodziejce 17
O tym, jak Dziombak wypadł z gniazda i co było potem 55
Oblicza gotowości szkolnej 20
Obrazkowa nauka czytania i pisania dla najmłodszych 26
Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków –
głoski f, w, k, g 56
Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków –
głoski l, r 56
Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków –
głoski p, b, t, d 56
Obrazkowy słowniczek języka angielskiego
z krzyżówkami 66
Od deski do deski 66
Od obrazu do wyrazu 26
Odgłosy przyrody 14
Odpocznijmy ty i ja 16
Odszukaj i nazwij – głoski r, l, li, k, ki, g, gi 58
Odszukaj i nazwij – głoski szeregu ciszącego, syczącego
i szumiącego 58
Odżywianie – karty pracy 34
Ole mole 16
Opis i planowanie zajęć 45
Opowiedz o... 61
Opowieści dziadziusia 59
Ortografia, co do głowy trafia 64
Ortografia w obrazkach 24
Ortograficzne łamigłówki 64

Ortografki 65
Ortotrening – ó–u 64
Ortotrening – rz–ż 64
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną 46
Otwórz się na świat 34
Our body (plansza) 69
Owoce (plansza) 69
Owoce tropikalne (plansza) 69
Owoce, warzywa i szlaczki 21
P
Paczka czy packa? 58
Paluszkami tak i siak 7
Paluszkowa tabliczka mnożenia 28
Paluszkowe stempelki 12
Patologia mowy 62
Perskie oko 39
Piątoteściki z polskiej gramatyki 64
Pierwsza pomoc (plansza) 68
Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią –
różnicowanie głosek dźwięcznych
i bezdźwięcznych 38
Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią –
różnicowanie głosek i i j 38
Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią –
różnicowanie głosek miękkich i zmiękczonych 38
Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią –
różnicowanie głosek nosowych ą, ę oraz
połączeń om, on, em, en 38
Pierwsze zabawy z integracji sensorycznej
dla maluchów 45
Piękne dawne zabawy dziecięce 11
Pikselki 21
Piosenki dla ciekawych świata 16
Piosenki dla dzieci na różne okazje 15
Piosenki o Bożym Narodzeniu i zimie 16
Piosenki-bąbelki 15
Piosenki-cukierki 15
Piosenki-perełki 15
Piosenkowe zabawy dla dzieci 15
Piramida zdrowego żywienia (plansza) 69
Pisanie po śladzie 23
Pisanki i czytanki 25
Piszę litery 23
Plastyczny świat 12
Plastyka – karty pracy 31
Pląsy z długą brodą 15
Płynne i potknięte przygody pszczółki Basi 60
Po co hodujemy? (plansza) 70
Po co uprawiamy? (plansza) 70
Pocztówkowe i inne dyktanda graficzne 40
Pod lupą 53
Podejmij wyzwanie 44
Podręczny leksykon logopedyczny 62
Podróż przez pory roku z kartami pracy.
Karty pracy (cz. 1–4) 32
Podróż przez pory roku z kartami pracy. Przewodnik
dla nauczyciela 32
Pokaż mi mój mały świat 50
Pokaż oko, pokaż nos 7
Pokonać dysleksję 37

Pokonać dyspraksję 45
Pokonać OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne 47
Polska (plansza) 73
Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem – litery a–ó 23
Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem – litery p–ż oraz
dwuznaki 23
Połączenia literowe 23
Pomagamy dziecku z opóźnionym rozwojem mowy 51
Pomóż dzieciom zrozumieć świat 34
Popraw swoją pamięć 48
Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją 37
Pory roku i miesiące (plansza) 73
Posłuchaj, pokaż, odpowiedz 61
Powiem ci, jak się uczyć 66
Powitania i pożegnania (plansza) 68
Poznajemy emocje – duma i wstyd 10
Poznajemy emocje – radość i smutek 10
Poznajemy emocje – strach i wstręt 10
Poznajemy emocje – życzliwość i gniew 10
Poznajemy zawody i miejsca pracy. Karty pracy 34
Poznajemy zawody i miejsca pracy. Materiały
edukacyjne 34
Poznajemy zawody i miejsca pracy. Pakiet edukacyjny 34
Poznaję i rozumiem świat. Karty pracy (cz. 1–4) 30
Poznaję i rozumiem świat. Przewodnik dla nauczyciela 30
Poznaję litery i głoski 23
Poznaję matematykę krok po kroku 27
Poznaję świat przeciwieństw 45
Poznaję świat zmysłami 45
Pracuję z kartami przez cały rok. Karty pracy (cz. 1–4) 31
Pracuję z kartami przez cały rok. Podręcznik
dla uczniów 31
Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym 60
Problemy wychowawcze w pracy z uczniami
niepełnosprawnymi intelektualnie 46
Profilaktyka i korygowanie płaskostopia 45
Program Ja to ja 35
Program komputerowy do Skali Ryzyka Dysleksji 37
Program kształcenia zintegrowanego 34
Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz
korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas
1–3 z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Edukacja
polonistyczna 35
Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz
korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1–3
z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności
matematycznych. Edukacja matematyczna 35
Programy edukacyjno-terapeutyczne 34
Programy pracy szkoły 49
Przedszkolak idzie do szkoły 20
Przedszkolaki, mądre smyki, ćwiczą swoje języki! 56
Przedszkolaku, play and learn! 16
Przepis na rehabilitację 46
Przepis na szczęśliwe dziecko 5
Przepisy ruchu drogowego (plansza) 68
Przewodnik Danceland 16
Przewodnik do karty pracy dla I etapu nauczania uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym 32
Przez okrągły rok 7
Przygody Fryderyki 11
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Indeks
Przygody Mimków 50
Przygotowanie do nauki pisania 22
Przypomnij sobie 48
Przyrodnicze historyjki obrazkowe 6
Przyszła wiosna. Karty pracy 32
Przytulanki 14
Psychologia rozwoju 47
Psychopaci 47
Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej 47
Psychoterapia psychoanalityczna 47
Ptaki hodowlane (drób) (plansza) 70
Ptaki odlatujące na zimę (plansza) 70
Ptaki pod ochroną w Polsce (plansza) 70
Ptaki pozostające na zimę (plansza) 70
Ptaki przylatujące na zimę (plansza) 70
R
Radosne r 57
Ralfion i książę Filip 17
Razem odkrywamy świat 7
Razem uczymy się mówić 51
Rerki 54
Retrokaligrafia 67
Ręką dziecka 12
Rodzinka Hardych 67
Rodzinka Hardych. Na ratunek 67
Rodzinka Hardych. Na wakacjach 67
Rozbawione dzieciaki 11
Rozłączone dzieci 41
Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej 43
Rozpoznajemy pojazdy po odgłosach 14
Rozpoznajemy ptaki po głosie 14
Rozpoznajemy zwierzęta domowe po głosie 14
Rozrywki i zadania do głowy łamania – głoski s, z, c, dz 59
Rozrywki i zadania do głowy łamania –
głoski sz, ż, cz, dż 59
Rozwijam się śpiewająco 15
Rozwijanie komunikacji. Karty pracy 33
Rozwijanie podstawowych form wypowiedzi ustnych
i pisemnych ucznia szkoły podstawowej 65
Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem
lub zespołem Aspergera 43
Rozwojowa kreska 13
Rozwojowe wzgórze 13
Różne sposoby na wredne choroby 13
Rymowane opisywanki 7
Rymowane przygody z mandalami 7
Rymowane zagadki logopedyczne 55
Rymowanki Cezarego 55
Rymowanki do utrwalania głosek k–g, f–w, l–r 54
Rymowanki na trzy szeregi logopedyczne 54
Rymowanki-powtarzanki 7
Rymuj, głoskuj, w rytmie klaszcz! 7
Rymy ortograficzne 65
Rysujemy lustrzane odbicia 39
Rysujemy oburącz 22
Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii 37
S
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Saksofon Cecylii 59
Sam piszę 23

Samodzielnie się uczę dodawać i odejmować 27
Scenariusze zabaw logopedycznych 52
Seksualność osób z autyzmem w kontekście prawnym 42
Sensorycznie wszystko gra! 45
Sensoryczny, piękny świat 45
Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej 20
Serce w plecaku 15
Skala oceny skuteczności Metody Dobrego Startu 18
Skale obserwacji zachowania dzieci i rodziców 45
Skarbczyk gramatyczno-ortograficzny 27
Skarbczyk matematyczny 28
Skąd się bierze chleb? (plansza) 72
Skąd się bierze cukier? (plansza) 72
Skąd się bierze książka? (plansza) 72
Skąd się bierze miód? (plansza) 72
Skąd się bierze mleko i przetwory mleczne? (plansza) 72
Skąd się bierze papier? (plansza) 72
Skoncentruj się 38
Słowa w akcji. Łąka, las, jezioro 50
Słowa w akcji. Potrawy w kuchni i restauracji 50
Słowa w akcji. Ubrania, zabawki i przybory szkolne 50
Słowa w akcji. Warzywa, owoce i inne smakołyki 50
Słowa w akcji. Wyposażenie domu 50
Słowa w akcji. Zabawa, podróże, sport 50
Słowa w akcji. Zwierzęta w domu, w zoo i na podwórku 50
Słowo na A 41
Smaczne zabawy buzi i języka 52
Smart Hand Model 22
Sokoli wzrok 40
Spektrum autyzmu i strategie deeskalacji 42
Spostrzegam i myślę 40
Spotkania na szachownicy 20
Spotkanie z dramą 19
Spółgłoskowe gagatki 55
Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt 5
Sprawdzone metody w edukacji specjalnej
i włączającej 46
Sprawna buzia 59
Sprawność językowa dziecka a gotowość szkolna 20
Ssaki pod ochroną w Polsce (plansza) 70
Starsze dziecko z autyzmem 42
Statki ortograficzne 65
Stroje Europy (plansza) 72
Stroje historyczne (plansza) 72
Stroje ludowe (plansza) 72
Stroje świata (plansza) 72
Superoko 40
Superoko – litery i cyfry 40
Surdologopedia 63
Suwaki terapeutyczne. Pociągi 41
Suwaki terapeutyczne. Windy 41
Syczanki 58
Syczki 54
Sylabowe okienka 26
Symetryczne dyktanda graficzne 40
Szale czy sale? 58
Szczypiąca szczypawka 53
Szepty i okrzyki w zdaniu i wierszyku 52
Szlaczki grafomotoryczne 21
Szlaczki i rysunki bez odrywania ręki 21
Szlaczki-koncentraczki 21

Szlaczki malejąco 21
Szlaczki po śladzie 21
Szlaki, zygzaki i inne kreślaki 21
Sztuka wystąpień publicznych 67
Szumi i brzęczy 57
Szumiące przygody 57
Szumki 54
Szumy, ciszki i syki 53
Ś
Śladami pór roku. Karty pracy – jesień 32
Śladami pór roku. Karty pracy – lato 32
Śladami pór roku. Karty pracy – wiosna 32
Śladami pór roku. Karty pracy – zima 32
Śladami pór roku. Przewodnik dla nauczyciela 32
Śpiew i zabawa z Marią Konopnicką 14
Śpiewasz ty i śpiewam ja! 16
Śpiewnik dla dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną 15
Świat opowiadany 50
Świat przedszkolaka od malucha do starszaka 19
Święta i obyczaje w Polsce 9
T
T i D na usługach głoski R 58
Tabliczka mnożenia 28
Tabliczka mnożenia (plansza) 73
Tajemnice i inne historie 66
Tak się bawią i śpiewają dzieci 15
Teoria uczenia się muzyki 5
Terapeutyczne wierszyki dźwiękonaśladowcze 54
Terapia depresji skoncentrowana na emocjach 47
Terapia integracji sensorycznej (z. 1–2) 43
Terapia logopedyczna głosek szeregu syczącego 52
Terapia logopedyczna głosek szeregu szumiącego 52
Terapia logopedyczna różnicowania artykulacji głosek
sz–s, s–ś, sz–ś 52
Terapia relacyjna w praktyce psychoterapii 47
Terapia skoncentrowana na emocjach 47
Terapia traumy 47
The Good Start Method for English 19
To nie problem! (cz. 1–2) 6
Tomcio rozwiązuje problemy – sen 11
Trening przed 1 klasą 22
Trening słuchu 39
Trenuj wzrok 40
Trójkątne nasadki na ołówki i kredki 24
Trudne litery b, d, g, p 37
Trudniejsze szlaczki łańcuchowe 21
Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną 43
Tymon rozumie innych 6
U
Uczenie się przez zmysły 44
Uczę czytać 26
Uczę się ciebie, człowieku... 46
Uczę się czytać, pisać i liczyć. Karty pracy (cz. 1–4) 33
Uczę się czytać, pisać i liczyć. Przewodnik
dla nauczyciela 33
Uczę się pisać 23
Uczę się płynnie pisać 24

Indeks
Uczę się poprawnie wymawiać z Foczką Ninką –
głoska cz 59
Uczę się poprawnie wymawiać z Foczką Ninką –
głoska dż 59
Uczę się poprawnie wymawiać z Foczką Ninką –
głoska sz 59
Uczę się poprawnie wymawiać z Foczką Ninką –
głoska ż 59
Uczę się poprawnie wymawiać z Foczką Ninką –
głoski s, z, c, dz i sz, ż, cz, dż 59
Uczę się poprawnie wymawiać z Foczką Ninką –
głoski sz, ż, cz, dż 59
Uczę się poprzez ruch 45
Uczę się rozumieć innych – emocje i gesty 10
Uczę się rozumieć innych – mówienie i myślenie 10
Uczę się rozumieć innych – patrzenie i wskazywanie 10
Uczę się z kartami pracy (cz. 1–4) 31
Uczymy się mówić 51
Układ oddechowy (plansza) 69
Układanki i domina z dodawaniem i odejmowaniem 27
Ułamki (plansza) 73
UniLOGO 1 56
UniLOGO 2 56
UniLOGO 3 56
Usypianki 14
Utulanki 14
Uwaga! Koncentruję się! – dla najmłodszych 8
Uwaga! Koncentruję się! – dla uczniów klas IV–VI 8
Uwaga! Koncentruję się! – dla uczniów klas VII–VIII 8
Uwaga! Koncentruję się! – dla uczniów liceum
i technikum 8
Uwierz w siebie. Program terapeutyczny 35
Uzupełnianki graficzne 39
W
W co się bawić z dziećmi? 14
W co się ubrać? 58
W deszczu i w słońcu 51
W pogoni za chłopcem, co ma pięć dłoni 66
W prawo czy w lewo? 40
W rytmie kroków i podskoków 45
Warzywa 1 (plansza) 69
Warzywa 2 (plansza) 69
Ważne daty (plansza) 73
Wchodzi, wchodzi Stach na dach 7
Wczesna interwencja logopedyczna 63
Wczesna interwencja w logopedii 62
Wcześniaki 5
Wesoła gramatyka 64
Wędrówka Języczka-Podróżniczka w świat mowy 52
Wędrówki po Zwierzątkowie 7
Widzę cię, słyszę cię 54
Widzę cię, słyszę cię 2 54
Widzę, słyszę, czuję... 44
Wiedza o języku polskim dla logopedów 63
Wielka księga zagadek 13
Wiem, co potrafię 19
Wiem, jak się zachować 13
Wierszyczki łamijęzyczki 58
Wierszyki do rysowania 12
Wierszyki do rysowania cyferek i literek 22

Wierszyki na leniwe języki 58
Wieże logopedyczne 53
Wiosna, lato, jesień, zima (plansza) 73
Witajcie w Krainie Zabawy 11
Włącz emocje 10
Wojskowe stroje historyczne (plansza) 72
Worek z zabawami 11
Współczesne tendencje w diagnozie i terapii
logopedycznej 63
Współtworzenie zmiany 47
Wychowanie maluszka od urodzenia do trzeciego roku
życia 5
Wycinanki na cały rok szkolny 12
Wyklejanki literkowo-cyferkowe 22
Wykreślanki 62
Wymowa na medal 55
Wypalenie zawodowe 47
Wyrazowe potyczki wzrokowe 37
Wysuń język jak najdalej i nie przejmuj się tym wcale 54
Wyśniona melodia 67
Wytęż wzrok i pamięć 40
Wzory dyktand graficznych 40
Wzrok i słuch 43
Z
Z biegiem Wisły 66
Z chłopa król 17
Z sercem na dłoni 5
Zabawki i propozycje zabaw 11
Zabawne opowiadania obrazkowe dla dzieci 6
Zabawy dla dzieci z autyzmem 42
Zabawy na 4 łapki. Program zajęć kynoterapeutycznych 35
Zabawy na stoku 67
Zabawy oddechowe na wesoło 52
Zabawy ortograficzne dla dzieci 64
Zabawy rozwijające mowę twojego dziecka 52
Zabawy słowno-ruchowe z niemowlakami 5
Zabawy słuchowe 39
Zabawy z ryżem 11
Zaburzenia komunikacji pisemnej 63
Zaburzenia płynności mowy 63
Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z porodów
przedwczesnych 5
Zachowania autoagresywne w autyzmie 42
Zachowania prospołeczne i antyspołeczne 9
Zaczarowany świat muzyki 15
Zacznij od samogłoski 60
Zaczynam pisać litery 23
Zaczynam płynnie pisać 24
Zagadki dla maluchów 13
Zagadki logopedyczne. Głoski dźwięczne
i bezdźwięczne 57
Zagadki logopedyczne z głoską r 57
Zagadki o przyrodzie 13
Zagadki o roślinach i grzybach 13
Zagadki o zwierzętach 13
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Karty pracy
(cz. 1–2) 31
Zakładki sylabowe 26
Zanim powiem rrrr... 57
Zapamiętaj jak najwięcej – poziom łatwy 8

Zapamiętaj jak najwięcej – poziom trudny 8
Zapraszamy do zabawy 11
Zarys psychomotoryki 45
Zawody (plansza) 73
Zdania obrazkowo-wyrazowe 56
Zdrowe nawyki (plansza) 68
Zegar (plansza) 73
Zegar i kalendarz 13
Zespół Aspergera 43
Zespół Aspergera a seksualność 42
Zespół Downa 46
Zespół Williamsa 46
Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 35
Zeszyt 3 linie z tłem 24
Zeszyt ćwiczeń 24
Zeszyt do kaligrafii dla sześciolatków 24
Zeszyt pełen labiryntów 12
Zeszyt w kratkę z tłem 24
Zeszyt z węższą kratką 24
Zeszyt z węższą liniaturą 24
Zeszyt z węższą liniaturą z marginesem 24
Zgrane-niezgrane dziecko 44
Zjawiska pogodowe (plansza) 70
Zmysły w komunikacji. Mowa i jej uwarunkowania 44
Zmysły w komunikacji. Wszystkie zmysły prowadzą
do mózgu 44
Znajdź wyraz w wyrazie. Głoska r 57
Znajdź wyraz w wyrazie z głoską r 57
Znajomy–nieznajomy. Karty pracy 33
Znaki drogowe (plansza) 68
Znowu poznaję świat – części ciała 61
Znowu poznaję świat – owoce 61
Znowu poznaję świat – posiłki (obiady) 61
Znowu poznaję świat – posiłki (śniadania i kolacje) 61
Znowu poznaję świat – ubrania 61
Znowu poznaję świat – warzywa 61
Zostać wegetarianinem 67
Zostań mistrzem wymowy z Lwem Leonem 55
Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu 41
Zrozumieć samemu świat 34
Zrozumieć sygnały sensoryczne dziecka 44
Zrozumieć świat głosek i liter 26
Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera 43
Zrób sobie dinozaura 12
Zwariowane labirynty nie tylko dla dzieci 8
Zwierzaczki i szlaczki 21
Zwierzaki-figuraki 22
Zwierzaki-kreślaki 21
Zwierzęta hodowlane (plansza) 70
Ż
Żebra czy zebra? 58
Żelazne buciki 17
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W trosce o harmonijny rozwój dzieci...

Wydawnictwo Harmonia razem z Harmonią Universalis to:
 25 lat doświadczenia w wydawaniu książek
edukacyjnych.
 Ponad 1000 tytułów w sprzedaży.
 Różnorodność oferty: od ćwiczeń wspierających rozwój
dziecka po książki dla specjalistów.
 Profesjonalne publikacje ponad 500 polskich i obcych
autorów.
 Około 150 nowości i 100 wznawianych tytułów rocznie.
 Zgrany i doświadczony zespół.
 Najbardziej rozpoznawalna marka w dziedzinie
specjalnych potrzeb edukacyjnych, szeroko pojętej
terapii, logopedii i autyzmu.
 Solidny i terminowy partner wielu zleceniobiorców.
 Jedno z nielicznych wydawnictw średniej wielkości
pozostających nadal w polskich rękach (100% polskiego
kapitału i 100% inwestycji w Polsce).
 Dobrze prosperująca dwupokoleniowa firma rodzinna.

www.harmonia.edu.pl

