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Ksi ążki  
 
 
* Balachowicz Józefa. 
 Style działa ń edukacyjnych nauczycieli klas pocz ątkowych : mi ędzy 
uprzedmiotowieniem a podmiotowo ści ą. -- Warszawa : Wydawnictwo Wy ższej 
Szkoły Pedagogicznej TWP, 2009. 
  
* Bartoszewska Barbara, Sadowska Barbara.  
 Wprowadzenie dziecka w świat dziedzictwa kulturowego  : program edukacji 
regionalnej dla klas I-III : program autorski. -- W arszawa : Fraszka 
Edukacyjna, 2004. 
 
* Boenisch Beata, Muszy ńska Irena. 
 Program  nauczania uczniów upo śledzonych umysłowo w stopniu lekkim  w klasach 
I-III szkolmy podstawowej. -- Warszawa : Centrum Me todologiczne Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. 
  Program nauczania obejmuje: edukacj ę społeczno-przyrodnicza, edukacj ę 
polonistyczn ą, edukacj ę matematyczn ą, edukacj ę plastyczn ą, edukacj ę 
techniczn ą, edukacj ę muzyczn ą, edukacj ę zdrowotno-ruchow ą, j ęzyk angielski, 
zaj ęcia komputerowe, etyk ę. 
 
* Bogdanowicz Marta  
 Przygotowanie do nauki pisania  : ćwiczenia grafomotoryczne według Hany 
Tymichovej : przewodnik metodyczny dla rodziców i n auczycieli. -- Wyd. 4. -- 
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008. 
 Pozycja zalecana przez Polskie Towarzystwo Dysleks ji. 
 
* Boguszewska Anna, Weiner Agnieszka.  
 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I- III  : edukacja 
plastyczno-muzyczna : ksi ązka pomocnicza dla nauczycieli klas pocz ątkowych, 
logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pr acuj ących w świetlicach. 
- Wyd. 3. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. 
 
* Bojarska Lucyna, Brzezi ński Krzysztof, Rek Tomasz. 
 Dziecko w szkole . -- Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2006. 
  Przedstawiono ró żne problemy szkoły mieszcz ące si ę w trzech grupach 
tematycznych: prawo do nauki, prawo do bezpiecze ństwa, organizacje 
użytkowników szkolmy. W cz. I rozwa żaj ąc prawo do nauki czy obowi ązek 
ukazano m.in. problem usprawiedliwie ń i zwolnie ń, uczniów pełnoletnich, 
wagarów. W cz. II zanalizowano m.in. problemy: wypa dków, przemocy ze strony 
rówie śników i dorosłych, roli rodziców w zapobieganiu nie bezpiecze ństwom, 
ubezpiecze ń szkolnych. 



* Budniak Alina. 
 Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku prze dszkolnym  i młodszym 
szkolnym : podr ęcznik dla studentów. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza  
"Impuls", 2009. 
  Praca zawiera zagadnienia teoretyczne dotycz ące podstaw nauczania         
o otaczaj ącym dziecko środowisku oraz propozycje metodyczne zwi ązane        
z przedszkoln ą i wczesnoszkoln ą edukacj ą środowiskow ą. 
  
* Dziecko sze ścioletnie w szkole  : praca zbiorowa /pod red. Joanny 
Karczewskiej, Małgorzaty Kwa śniewskiej. -- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne 
ZNP, cop. 2009. 
  Ksi ążką zawiera kompleksowe ujecie edukacji sze ściolatka w nowych 
warunkach. Szczegółowo potraktowane zostały charakt erystyczne cechy 
rozwojowe dziecka sze ścioletniego, metody i formy pracy z nim oraz przeja wy 
aktywno ści wła ściwe dla tego wieku. Wa żnym elementem zwi ązanym z obni żeniem 
progu szkolnego jest tez, uj ęta w pracy, tematyka dotycz ąca diagnozowania 
rozwoju dziecka oraz klasyfikacja najcz ęściej wyst ępuj ących zaburze ń 
rozwojowych. 
 
* Czelakowska Danuta. 
 Inteligencja i zdolno ści twórcze dzieci w pocz ątkowym okresie edukacji  : 
rozpoznawanie i kształcenie. -- Kraków : Oficyna Wy dawnicza "Impuls", 2007. 
  Publikacja prezentuje problematyk ę inteligencji i zdolno ści twórczych 
dzieci klas ni ższych szkoły podstawowej oraz sposobów jej stymulac ji        
w procesie kształcenia.  
   
* Czelakowska Danuta. 
 Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wcz esnoszkolnym . -- Kraków 
: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. 
  
* Dramowa interpretacja lektur szkolnych  : scenariusze zaj ęć w klasie 
pierwszej /Barbara Przybylska-Matula [et al.]. -- W arszawa : Nowa Era, 2004. 
 
* Edukacja małego dziecka  : refleksje, problemy, do świadczenia /red. nauk. 
Agnieszka Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka-Fedorczuk. -- 
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Ziel onogórskiego, 2009. 
 
* Edukacja małych dzieci  - standardy, bariery, szanse : raport /pod red. 
Anny Gizy. -- Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka : Fu ndacja Rozwoju Dzieci  
im. J. A. Kome ńskiego, 2010. 
  I. Edukacja małych dzieci - standardy, bariery, sza nse. II. Raport        
z kwerend. III. Informacja o organizacjach. 
 
* Feder Aleksandra, Niescierowicz Anna.  
 Program kształcenia zintegrowanego dla I etapu eduk acyjnego  sze ścioletniej 
szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upo śledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim. -- Gda ńsk : Wydawnictwo "Harmonia", 2009. 
 
* Flis Renata. 
 Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicz e dla nauczycieli klas  
I-III szkoły podstawowej. -- Kraków : Oficyn Wydawn icza „Impuls”, 2005. 
  
* Góralczyk Ewa. 
 Moje dziecko w szkole  : poradnik dla rodziców i wychowawców. -- Warszawa  : 
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicz nej, 2008. 
  Jak przygotowa ć dziecko do rozpocz ęcia nauki w szkole?, co robi ć, aby nie 
pojawiły si ę problemy. Jak szkoła przygotowuje si ę na przyjecie dziecka, 
żeby czuło si ę w niej dobrze i bezpiecznie? rola i zadania psycho loga oraz 
pedagoga szkolnego, jak wspiera ć rozwój zdolno ści dziecka? Szkoła od środka, 
rodzice w szkole, niektóre uregulowania prawne. 
 



* Gruszczyk-Kolczynska Edyta. Zielinska Ewa. 
 Nauczycielska diagnoza gotowosci do podj ęcia nauki szkolnej  : jak prowadzi ć 
obserwacje dzieci, interpretowa ć wyniki i formułowa ć wnioski. -- Kraków : 
Centrum Edukacyjne Bli żej Przedszkola, 2011. 
  W publikacji znajduj ą si ę m.in.: najwa żniejsze ustalenia dotycz ące 
gotowosci dzieci do podj ęcia nauki w szkole, podstawy merytoryczne, 
uzasadnienie i cele nauczycielskiej diagnozy, infor macje o tym, dlaczego    
w ramach diagnozy gotowosci dzieci do nauki szkolne j trzeba fachowo 
prowadzic obserwacje i analizowa ć dzieci ęce kompetencje, opisy organizowania 
obserwacji i analizy funkcjonowania dzieci, opis pu łapek, w jakie wpadaj ą 
nauczyciele podczas obserwowania dzieci w ramach di agnozy gotowosci do nauki 
szkolnej, sposoby notowania wyników obserwacji w zb iorczych arkuszach 
diagnostycznych, interpretacje i formułowanie dział ań w zakresie 
skuteczniejszego realizowania zada ń przez dzieci. 
 
* Gruszczyk-Kolczynska Edyta, Zielinska Ewa.  
 Zaj ęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci , które rozpoczyna nauk ę         
w szkole. -- Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska , 2009. 
  Omówiono: oczekiwania szkoły wobec dziecka rozpoczy naj ącego nauk ę         
w szkole, wa żniejsze koncepcje i metody badania dojrzało ści szkolnej, 
wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i konstruowan ie programów wspomagania 
rozwoju dzieci. Opisano serie zabaw, ćwicze ń i zada ń słu żących intensywnemu 
wspomaganiu ró żnych sfer rozwoju dziecka. Zaj ęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
mogą by ć prowadzone z jednym dzieckiem lub z mał ą grupa dzieci w przedszkolu 
lub w szkole. 
 
* Jakubiec Sylwia. 
 Aktywno ść estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie naucza nia . -- Kraków 
: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. 
 
* Janiszewska Bo żena.  
 Diagnoza dojrzało ści szkolnej . –- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne           
i Pedagogiczne, 2012. 
 
* Janiszewska Bo żena. 
 Mam 6 lat i id ę do szkoły  : poradnik dla rodziców i nauczycieli. –- 
Warszawa : Wydaw. Sewenth Sea, 2011. 
 
* Janiszewska Bo żena. 
 Ocena dojrzało ści szkolnej  : arkusz oceny dojrzało ści, metody bada ń 
dojrzało ści, pomoce do bada ń. –- Warszawa : Wydaw. Sewenth Sea, 2012. 
 
* Janiszewska Bo żena. 
 Uwaga : wspomaganie koncentracji i nie tylko  : ćwiczenia i zabawy dla 
dzieci od 4 do 9 lat. –- Warszawa : Wydaw. Sewenth Sea, 2007. 
 
* Jaszczyszyn El żbieta. 
 Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowo ść do czytania          
i umiej ętno ści czytania dzieci sze ścioletnich. -- Białystok : Trans Humana 
Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2010. 
 
* Jurek Anna. 
Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisani a. – Gda ńsk : HARMONIA 
UNIVERSALIS, 2012. 
 
* Kalinowska Alina. 
 Matematyczne zadania problemowe w klasach pocz ątkowych  : mi ędzy wiedz ą 
osobist ą a jej formalizacj ą. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 
 2010. 
  Autorka próbuje odnale źć źródła niepowodze ń uczniów w matematyce ju ż na 
wczesnych etapach nauczania.  



  
* Kierczak Urszula. 
 Koncepcja edukacji fizycznej  : zdrowie - sport - rekreacja : wychowanie 
fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej : poradnik meto dyczny. -- Kraków : 
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. 
  Poradnik zawiera: program wychowania fizycznego " Zdrowie - Sport - 
Rekreacja. Edukacja wczesnoszkolna", diagnoz ę i prognoz ę, roczne plany 
pracy, metody realizacji zada ń w wychowaniu fizycznym, plan zaj ęć, 
przykładowe konspekty zaj ęć, ocenianie, standardy wymaga ń. 
 
* Kitlinska-Pieta Halina, Orzechowska Dominika, St ępie ń Magdalena. 
 Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I - III szkoły podstawowej  : 
ucz ę si ę z Ekoludkiem. -- Warszawa : Żak - Wydawnictwo Edukacyjne Zofii 
Dobkowskiej, 2009. 
 
* Klus-Sta ńska Dorota, Nowicka Marzenna. 
 Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej . -- Wyd. 2 uzup. -- Warszawa : 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. 
  Krytyczna analiza metodyki nauczania na poziomie po cz ątkowym z 
uwzgl ędnieniem licznych przykładów z praktyki szkolnej. A utorki nawi ązuj ą  
do teorii psychologicznych w odniesieniu do przebie gu lekcji. Przedstawiaj ą 
propozycje nauczania polonistycznego i matematyczne go, a tak że własn ą 
koncepcj ę integracji. 
 
* Lenartowska Krystyna, Świ ętek Wacława. 
 Wiersz w zintegrowanej edukacji elementarnej  : ksi ążka pedagogiczno-
metodyczna dla nauczycieli klas I-III szkoły podsta wowej. -- Toru ń : Wydaw. 
Edukacyjne "Akapit", 2006. 
   Refleksje nad rola poezji w kształtowaniu wyobra źni literacko-
artystycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wska zówki dot. sposobu 
aran żowania sytuacji edukacyjnych sprzyjaj ących obcowaniu uczniów           
z wierszami. Propozycje wi ązania wybranych utworów poetyckich z obszarami    
i tre ściami zintegrowanej edukacji.  
 
* Małe dziecko w Polsce  : raport o sytuacji edukacji elementarnej /pod red . 
Tomasza Szlendaka .-- Warszawa : Fundacja Rozwoju D zieci im. J.A. 
Komeńskiego, cop. 2006. 
  Raport po świecony realiom wczesnej edukacji w Polsce zawiera omówienie: 
funkcjonowania i stanowienia prawa edukacyjnego, fu nkcjonowania edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kształcenia nauczy cieli, sytuacji dzieci   
z grup edukacyjnego ryzyka, edukacji dzieci o specj alnych potrzebach, 
pochodz ących z mniejszo ści narodowych, kontaktów przedszkola i szkoły       
z rodzicami, finansowania edukacji elementarnej. Ra port powstał w l. 2005-
2006. Doł ączono przykłady rozwi ązań organizacyjnych i programowych 
stosowanych w krajach Unii Europejskiej oraz przykł ady działa ń prowadzonych 
przez polskie organizacje pozarz ądowe. 
 
* Marciniak Zbigniew. Gruszczyk-Kolczynska Edyta.  
 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna . -- [S.l. : s.n., 2009]. 
  
* Mincewicz Krzysztof. 
 Wychowanie komunikacyjne sze ściolatka  : sze ściolatek na drodze. -- Wyd. 2  
. -- Warszawa : Juka, 1999. 
 
* Nauczyciel i ucze ń w zreformowanej szkole  /pod red. Stanisława 
Korczy ńskiego. -- Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolski ego, 2006. 
  Artykuły dot.: edukacji skoncentrowanej na mo żliwo ściach rozwojowych 
ucznia, roli celów w procesie uczenia sie, motywowa nia uczniów do nauki, 
uczniowskiej percepcji siebie i szkoły, stylu oddzi aływa ń nauczycieli       
w percepcji gimnazjalistów, funkcjonowania przedszk oli, autopercepcji roli 
nauczyciela, edukacji zdrowotnej. 



 
* Naprawa Renata, Tanajewska Alicja, Korzeniewska E wa.  
 Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w sz kole podstawowej  masowej 
lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z nie pełnosprawno ści ą 
intelektualna w stopniu lekkim dla klas I-III. -- G dańsk : Wydawnictwo 
Harmonia, 2009. 
 
* Nigdy nie jest za wcze śnie  - rozwój i edukacja małych dzieci /pod red. 
Teresy Ogrodzi ńskiej. -- Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Ja na Amosa 
Komeńskiego, 2004. 
 
* Nowik Jerzy. 
 Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej . -- Opole : Wydawnictwo 
Nowik, 2009. 
  Poradnik metodyczny przedstawia zagadnienia dotycz ące: pocz ątków my ślenia 
matematycznego i rozwijania aktywno ści matematycznej u dziecka, celów 
kształcenia, planowania procesu nauczania-uczenia s i ę, kształtowania 
wybranych zagadnie ń matematycznych, pracy domowej, sprawdzania i oceni ania 
osi ągni ęć szkolnych oraz przyczyn niepowodze ń w uczeniu si ę matematyki. 
Publikacja zawiera repetytorium z podstaw matematyk i dla nauczyciela        
i omawia środki dydaktyczne. W zał ącznikach umieszczono: dwa konspekty zaj ęć 
w klasie I i jeden w klasie II, podstaw ę programowa wychowania 
przedszkolnego oraz podstaw ę programowa kształcenia ogolonego w klasach    
I-III. 
 
* Pawlak Bo żena. 
 Praca grupowa w edukacji wczesnoszkolnej  : problemy, badania, rozwi ązania 
praktyczne. -- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwers ytetu Pedagogicznego, 
2009. 
 
* Pedagogika małego dziecka  : wybrane zagadnienia /pod red. Małgorzaty 
Karwowskiej-Struczyk, Ewy Słodownik-Rycaj. -- Warsz awa : Wydział 
Pedagogiczny UW : Instytut Badan Edukacyjnych, 2007 . 
  Publikacja zawiera życiorys naukowy i bibliografi ę prac B. Wilgockiej-
Okoń. Przedstawia problematyk ę zwi ązan ą z edukacja i wychowaniem małego 
dziecka. Praca omawia zagadnienia dotycz ące nauczyciela i ucznia w systemie 
edukacji wielokulturowej, szans rozwoju dziecka nie pełnosprawnego w krajach 
Unii Europejskiej oraz edukacji dzieci z zaniedbany ch środowisk. 
 
* Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  : badania, opinie, inspiracje 
/pod red. nauk. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Do roty Sobieranskiej, 
Magdaleny Szpotowicz. -- Warszawa : Żak, 2011. 
 Autorzy niniejszego tomu, który po świ ęcony jest edukacji przedszkolnej     
i wczesnoszkolnej nale żą do grupy osób, których wiedza i działalno ść 
zawodowa wpływaj ą na rozwój o światy w Polsce. Znajduj ą si ę tu teksty 
analityczne i krytyczne, oceniaj ące miedzy innymi ostatnie działania 
reformatorów, wskazuj ące dalsze kierunki rozwoju o światy w Polsce, 
zaczynaj ąc od spraw najwa żniejszych relacji nauczyciela z dzie ćmi           
i umiej ętnej współpracy nauczycieli z rodzicami. W sumie te ksty prezentuj ą 
współczesny obraz edukacji oferowanej dzieciom od 3 . do 10. roku życia, 
proponuj ą jednocze śnie stał ą debat ę na temat jej dalszego rozwoju. 
 
* Pedagogika wczesnej edukacji  : dyskursy, problemy, otwarcia / red. nauk. 
Dorota Klus-Sta ńska, Dorota Bronk, Anna Malenda. – Warszawa : Żak, 2011. 
 
* Pedagogika wczesnoszkolna  : dyskursy, problemy, rozwi ązania /red. nauk. 
Dorota Klus-Sta ńska, Maria Szczepska-Pustkowska. -- Warszawa : Wyda wnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. 
   Publikacja przedstawia zagadnienia dotycz ące dziecka i nauczyciela klas 
pocz ątkowych, socjalizacji, wychowania i to żsamości dziecka, kształcenia 
dziecka.  



 
* Pruski Michał. 
 Alfabet dla najmłodszych  : podró że od A do Z. -- Gda ńsk : Gda ńskie 
 Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. 
 
* Pu ślecki Władysław. 
 Kształcenie wyzwalaj ące w edukacji wczesnoszkolnej . -- Wyd. 2. -- Kraków : 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. 
  T eoretyczne podstawy kształcenia wyzwalaj ącego, koncepcje takiego 
kształcenia, wyniki bada ń nad stanem do świadczenia podmiotowo ści uczniów kl. 
I-III szkoły podst. w procesie kształcenia, opis za stosowania w/w koncepcji 
w edukacji wczesnoszkolnej w toku bada ń eksperymentalno-weryfikacyjnych. 
 
* Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz.  
 Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym . -- Wrocław : Wydawnictwo 
 Akademii Wychowania Fizycznego, 2005. 
  Ksi ążkę nale ży traktowa ć jako uzupełnienie wczesnej wydanego podr ęcznika 
pt. Bawi ąc ucz ę si ę. Opisano mo żliwo ści zastosowania piłek edukacyjnych     
w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej, w psychoped agogicznej pracy 
terapeutycznej nauczyciela, w realizacji wybranych zagadnie ń z zakresu 
środowiska społeczno-przyrodniczego. Przedstawiono p ropozycje realizacji 
wybranych cykli tematycznych, wzbogacono ksi ążkę o scenariusze zaj ęć 
zintegrowanych. 
 
* Scenariusze zaj ęć dziennych z szesciolatkami .Cz. 1 /[aut. Stenia Doroszuk 
et al.]. -- Wyd. 2. -- Warszawa : Nowa Era, cop. 20 04. 
 
* Scenariusze zaj ęć dziennych  : klasa pierwsza : semestr pierwszy /Gra żyna 
Duszy ńska [et al.]. -- Warszawa : Nowa Era, 2000. 
 
* Scenariusze zaj ęć zintegrowanych do podr ęczników i ćwicze ń " Świat ucznia" 
: klasa 1, semestr 1 /[aut. Anna Je żak et al.]. -- Warszawa : Wydawnictwo 
Juka, 2004 
 
* Skjold Wennerstrom Kristina, Broderman Smeds Mari .  
  Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole . -- Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2007. 
  Życiorys M. Montessori i podstawowe zało żenia jej pedagogiki. Rozwój 
dziecka wg Montessori. Omówienie podstaw pedagogiki  Montessori, sposobu 
uczenia dziecka w przedszkolu, w szkole wg jej konc epcji . 
 
* Sprawdziany zintegrowane dla klasy pierwszej  : plany wynikowe : ocena 
wykonanych sprawdzianów : karta oceny opisowej osi ągni ęć ucznia /[aut. 
Agnieszka Bartczak i in.]. -- Warszawa : "Juka", 20 05. 
 
* Stasica Jadwiga. 
 Matematyka : "160 pomysłów na zaj ęcia zintegrowane w klasach I-III". -- 
Krakow : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. 
 
* Stasica Jadwiga. 
 Przyroda  : "160 pomysłów na zaj ęcia zintegrowane w klasach I-III". --   
Wyd. 3. -- Krakow: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 200 8. 
 
* Stasica Jadwiga. 
 Rozwijanie fantazji, zainteresowa ń i zdolno ści uczniów  : zaj ęcia 
relaksuj ące : "160 pomysłów na zaj ęcia zintegrowane w klasach I-III". -- 
Wyd. 3. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 20 08. 
 
* Sze ściolatek  : bawi ę si ę i ucz ę : [przewodnik metodyczny].Cz. 2, Listopad 
- grudzie ń /[oprac. i red. Bo żena Florczuk et al.]. -- Kielce : Mac 
Edukacja, cop. 2004. 



 
* Uroczysto ści w przedszkolu  /[red. Barbara Bleja-Sosna]. -- Toru ń : 
Wydawnictwo BEA ksi ązki edukacyjne, 2004. 
  Materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli or az nauczycieli 
nauczania zintegrowanego, świetlic, kol teatralnych. Scenariusze 
przedstawie ń, wiersze i zagadki. 
 
* Wasik Iwona, Klimkowska Lucyna.  
 Diagnoza przedszkolna gotowosci dziecka do podj ęcia nauki w szkole . -- 
Gdańsk : Wydawnictwo „Harmonia”, 2011. 
  Publikacja stanowi narz ędzie badawcze. Zebrane zadania obejmuj ą zasadnicze 
kompetencje dziecka w obszarach, które maj ą istotny wpływ na przyszłe 
powodzenie w szkole.  
* Weiner Agnieszka. 
 Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkoln ym : determinanty, 
zale żności, perspektywy rozwoju. -- Lublin : Wydawnictwo Un iwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej, 2010. 
  Publikacja składa si ę z cz ęści teoretycznej i empirycznej. W cz. 1. 
omówiono uwarunkowania kompetencji muzycznych, wcze snoszkoln ą edukacj ę 
muzyczn ą w wybranych krajach świata. W cz. 2. Autorka przedstawiła 
metodologi ę bada ń własnych nad uwarunkowaniami kompetencji muzycznyc h dzieci 
w młodszym wieku szkolnym i zaproponowała, wypracow any w oparciu o wyniki 
tych bada ń, własny model uwarunkowa ń kompetencji muzycznych. 
 
* Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matema tyczna dzieci           
w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierw szym roku szkolnej 
edukacji : praca zbiorowa /pod red. Edyty Gruszczyk -Kolczynskiej. -- 
Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009. 
  Celem publikacji jest wsparcie rodziców i nauczycie li we wspomaganiu 
rozwoju umysłowego i edukacji matematycznej dzieci.  Autorzy zwracaj ą uwag ę 
na zało żenia i wa żniejsze uwarunkowania psychologiczne oraz tre ści 
kształcenia i metodyk ę prowadzenia zaj ęć wspomagaj ących rozwój umysłowy     
i edukacj ę matematyczn ą dzieci. 
 
* Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i sz kole  /pod red. Sabiny 
Guz, Jolanty Andrzejewskiej. -- Lublin : Wydawnictw o Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, 2005. 
 Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej pr zez Zakład Pedagogiki 
Przedszkolnej UMCS w Lublinie w dniach 12-14 listop ada 2003 r. w Nał ęczowie, 
pod hasłem "Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zag ro żenia". Przedstawiono 
teksty dotycz ące wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrze bami 
terapeutycznymi i edukacyjnymi. Omówiono zastosowan ie biblioterapii oraz 
kształcenie integracyjne . 
 
* Zaj ączkowski Krzysztof. 
 Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas  I-III  szkoły 
podstawowej. -- Wyd. 3. -- Kraków : Oficyna Wydawni cza „Impuls”, 2009. 
  
* Zreformowana wczesna edukacja  : od refleksji ku działaniom nauczyciela 
/red. nauk. Marzenna Nowicka. -- Warszawa : " Żak", 2005. 
  Ksi ążka podejmuje ró żne w ątki zwi ązane z edukacj ą szkoln ą i przedszkoln ą. 
Jej konstrukcja ma charakter otwarty i stanowi prób ę ukazania pewnych tropów 
w myśleniu o współczesnej edukacji dziecka.  
 
Podr ęczniki szkolne  
 
 
* Cyra ński Czesław.   
  B ędę pisa ć poprawnie  : ja i moja szkoła. Z. 1 – 4.  Kielce : Mac 
Edukacja, cop. 2006.  
  



* Cyra ński Czesław, Żaba- Żabinska Wiesława. 
 Sześciolatek  : bawi ę si ę i ucz ę. Cz. 1-5. -- Kielce : Mac Edukacja, cop. 
2004. 
 
* Faliszewska Jolanta, Misiorowska Ewa. 
 Domowniczek : ja i moja szkoła : kształcenie zintegrowane : kla sa 1. Cz. 1 
. -- Kielce : Mac Edukacja, cop. 2003. 
  Pakiet edukacyjny składa si ę z dziesi ęciu podr ęczników i zeszytu 
wycinanek. 
 
* Iwanowska Jadwiga, Tunikowska Aleksandra.  
 Sześcioletni odkrywca  : wspólna wyprawa 1. -- [Warszawa] : Dom Wydawnicz y 
Edukacja, [2007]. 
  Pakiet edukacyjny "Sze ścioletni odkrywca" składa si ę z czterech 
podr ęczników i polecany jest dla oddziałów przedszkolnyc h. 
 
* Już w szkole  : ksi ążka sze ściolatka /Stenia Doroszuk i in. -- Wyd. 2. -- 
Warszawa : Nowa Era, cop. 2004. 
 
* Kumor Marianna. Klimkowska Hanna. 
 Ju ż w szkole  : chc ę wiedzie ć wi ęcej : klasa pierwsza. -- Warszawa : Nowa 
Era, 2004. 
 
* Moja szkoła  : sprawd ź, czy potrafisz : klasa I. -- [Kielce] : Mac 
Edukacja, [ca 2004]. 
 
* Sawicka Barbara, Warczak-Wyczynska Dorota. 
 Będę mówi ć, czyta ć i pisa ć poprawnie  : materiały obrazkowo-literowe dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. – G dańsk : Wydawnictwo 
Harmonia, 2007. 
 
* Wi ązowska Małgorzata. 
 Świat ucznia  : matematyka : podr ęcznik z ćwiczeniami do kształcenia 
zintegrowanego : klasa 1.Cz. 1. -- Warszawa : "Juka ", 2004. 
 
* To ńska-Mrowiec Anna, Pojmaj Iwona.  
 Zabawy słuchowe  : ćwiczenia dla uczniów klas 0 i I-III. -- Gda ńsk : 
 Wydawnictwo Harmonia, 2007. 
  Publikacja przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 d o 9 lat, ma na celu 
usprawnianie percepcji słuchowej, wa żnej ze wzgl ędu na jej znaczenie        
w nabywaniu umiej ętno ści czytania i pisania. Zawiera ćwiczenia: wra żliwo ści 
słuchowej, rytmiczne, słuchu fonemowego oraz analiz y i syntezy sylabowej    
i głoskowej, ćwiczenia koncentracji słuchowej. 
 
* Żaba- Żabi ńska Wiesława. 
 Szkoła sze ściolatka  : rozwijanie mowy : karty pracy.  Kielce : Mac 
Edukacja, 2006.   
 Pakiet Szkoła sze ściolatka składa si ę z siedmiu cz ęści obejmuj ących karty 
pracy i podr ęczniki z ćwiczeniami. Ma za zadanie rozwijanie mowy, aktywno ści 

twórczej, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowe j.   
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s. 36-38. 
 
* Jagła Aleksandra. 
 Dwa roczniki w jednej klasie  : szansa czy wyzwanie? // Życie Szkoły. - 
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 Przegl ąd O światowy. - 2012, nr 5, s. 10. 
 
* Semik Karol. 
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