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6. Gelleta - Mac, I. / Wspomaganie rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. 2007,
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11. Nowacka-Dobosz S. / Wpływ zajęć ruchowych - na wszechstronny rozwój
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2013, nr 5, s. 4-9
Wpływ systematycznego ruchu na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka.
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Wspieranie małego dziecka na drodze rozwoju samodzielności i
odpowiedzialności. Założenia metodologiczne przeprowadzonych badań. Niektóre
wyniki, podsumowanie
14. Sroczyńska Z. / Dziecko w podróży po niezależność // Remedium. 2013, nr 3, s. 24-25
Wiedza na temat kształtowania się psychofizjologii dziecka jest dla rodziców niezwykle
ważna. O nieświadomych mechanizmach zachodzących w umyśle dziecka.
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przedszkolnym // Bliżej Przedszkola. 2013, nr 2, s. 16-18
Rozbudzanie twórczego myślenia i rozwijanie zdolności do kreatywności. Metody
wspomagające rozwój dziecka. Metody rozwijające aktywność własną: pedagogika
zabawy, muzykoterapia, metoda A. i M. Kniessow, metoda Karla Orffa, metoda Rudolfa
Labana, zabawy grafomotoryczne, drama, zabawy rytmiczne, techniki plastyczne.
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szkół // Dyrektor Szkoły 2009, nr 6, dod. Niezbędnik Dyrektora s. 8-9
Jak radzić sobie z negacją i buntem u małych dzieci. Jak radzić sobie z histerią i
atakami złości u małych dzieci. Jak radzić sobie z brakiem uprzejmości u małych dzieci.
Jak radzić sobie z marudzeniem u małych dzieci.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
1. Bartoszewska W./ Praca z małym dzieckiem, czyli 2,5-latek w przedszkolu //
Doradca Dyrektora Przedszkola. 2012, nr 34, s. 45-4
Cechy charakterystyczne 2,5-latka. Działalność edukacyjno-wychowawcza w
przedszkolu - rozwój dziecka.
2. Bogdanko A. / Świat baśni w procesie wychowania i kształtowania osobowości dziecka //
Nauczyciel i Szkoła. 2006, nr 1/2, s. 191-205
Psychoanalityczna teoria baśni. Problemy ilustracji plastycznej baśni. Rola baśni w
rozwoju intelektualnym dziecka. Refleksje o genezie i istocie bajki. Bajka współczesna w
procesie wychowania.
3. Brzezińska A. I. / Budowanie relacji sześciolatka z rówieśnikami // Przed Szkołą. 2012,
nr 1, s.6 -10.
4. Chmura A. / Sprawcza moc baśni // Edukacja i Dialog. 2006, nr 6, s. 38-41
Wpływ baśni na rozwój osobowości dziecka.

5. Damian M., Stępień - Kesik M. / Strategie postępowania w leczeniu ADHD //
Wychowawca. 2011, nr 10, s. 14-18
Diagnoza i terapia w zaburzeniach ADHD. Metody przekazywania wiedzy dzieciom z
ADHD - Program Aktywności Knilla, metody psychoedukacyjne, biofeedback.
Planowanie zajęć, działania wielokierunkowe obejmujące zdolność słuchania,
pobudzania i skupiania uwagi, poprawienie umiejętności organizacyjnych dziecka z
ADHD w szkole. Zabawy, ćwiczenia i gry wspomagające rozwój dziecka z ADHD.
6. Karga M. / Program usprawnienia ruchowego dzieci niewidomych i słabowidzących ze
sprzężoną niesprawnością w wieku od 0 do 3 lat // Rewalidacja. 1999, nr 1, s.72-78.
Program usprawniania ruchowego dzieci niewidomych i słabowidzących ze
sprzężoną niepełnosprawnością.
7. Kaczmarek M. / Stres i radzenie sobie ze stresem u dzieci // Psychologia Jakości Życia. T.
6 (2007), nr 1, s. 77-90
Omówienie koncepcji i badań nad zjawiskiem stresu i radzenia sobie ze stresem w okresie
dzieciństwa.
8. Kuszak K. / Cenna cecha samodzielności // Edukacja i Dialog. 2006, nr 6, s. 47-51
Sposoby przejawiania samodzielności przez dzieci przedszkolne.
Jak rozwijać samodzielność dziecka i jednocześnie zachować zasady bezpieczeństwa.
9. Machoś-Nikodem M. / Wczesna interwencja logopedyczna, czyli jak stymulować
rozwój mowy małego dziecka : pierś czy butelka? : karmienie w okresie
noworodkowym i niemowlęcym // Rewalidacja. 2009, nr 1, s. 7-15
10. Markowska D., Kuleczka-Raszewska M. / "Silne palce - silna ręka" : zabawy i ćwiczenia
dla dzieci z zaburzeniami rozwoju motoryki malej // Przegląd Edukacyjny. 2012, nr 4,
s. 7-9
Podstawowe wiadomości na temat rozwoju motoryki malej u dzieci oraz propozycje
ćwiczeń usprawniających (m.in. ćwiczenia ruchów precyzyjnych, rozmachowe,
wzmacniające mięśnie rąk).
11. Minczakiewicz E.M. / Wskaźniki rozwoju i ich wykorzystanie w procesie małego
dziecka // Bliżej Przedszkola. 2013, nr 2, s. 28-30.
Rozwój psychoruchowy małego dziecka
12. Nieckula E. / Zegar noworodka // Wprost. 2008, nr 40, s. 58-62
Naturalny rytm światła i ciemności pomaga zwalczyć dziecięcą bezsenność..

13. Orkan-Łęcka M. Wczesne wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci
niewidomych i słabowidzących ze złożoną niepełnosprawnością – model programu
edukacyjnego // Rewalidacja. 1999, nr 2, s. 8-26.
Wczesne wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci niewidomych i słabowidzących.
14. Postoła A. / Afazja i mutyzm dziecięcy. Nieme pokolenie // Wprost. 2006, nr 39,
s. 90- 91.
Mowa dziecka. Zaburzenia.
15. Ratajczak U. / Rozwiedzione dzieci // Charaktery. 2012, nr 10, s. 86-89
Wpływ rozwodu rodziców na rozwój i emocje dzieci. Reakcje dzieci na rozpad
rodziny w zależności od wieku. Rola mediatora rodzinnego w opanowaniu
kryzysowej sytuacji.
16. Walczykowska K. / Mutyzm wybiorczy w praktyce pedagogicznej // Edukacja i Dialog.
2006, nr 3, s. 40-43
17. Zarin A., Jakowlewa M. / Warianty opóźnionego rozwoju psychoruchowego dzieci w
wieku od roku do trzech lat // Szkoła Specjalna. 2011, nr 4, s. 258-263
Rezultaty badań rozwoju psychoruchowego 70 dzieci z opóźnieniami rozwojowymi w
wieku wczesnodziecięcym.
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