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Książki  

 

Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / 

red. Anna Jakubowicz-Bryx. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego, 2011. – 219, [1] s. ; 24 cm. 
Hasła przedmiotowe: Czytanie - nauczanie, Czytelnictwo dziecięce,  

Sygnatura: II 162891 
 

Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania / Anna Jurek. – Gdańsk : Harmonia 

Universalis, 2012. – 238, [1] s. : il. ; 24 cm.  
Hasła przedmiotowe: Czytanie - nauczanie, Dziecko - rozwój psychofizyczny, Pisanie - nauczanie 

Sygnatura: II 159656 

 

SLI i inne zaburzenia językowe : od badań mózgu do praktyki psychologicznej / Grażyna 

Krasowicz-Kupis. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. – 183 s. : il. ; 24 

cm. 
Hasła przedmiotowe: Dziecko - rozwój psychofizyczny - zaburzenia ; Mowa - zaburzenia ; Mózg - fizjologia - 

zaburzenia 

Sygnatura: II 158872 
 

Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / 

Zofia Pomirska. – Warszawa : "Difin", 2011. – 219 s. : il. ; 23 cm.  
Hasła przedmiotowe: Czytanie - korekcja - metody ; Dysleksja i dysgrafia - zapobieganie ; Dziecko - rozwój 

psychofizyczny ; Język polski - pisownia ; Pisanie - korekcja - metody 

Sygnatura: II 156725 

 

Zintegrowany mózg - zintegrowane dziecko : 12 rewolucyjnych strategii kształtujących umysł 

twojego dziecka / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson ; przeł. Norbert Radomski. – Poznań : 

"Rebis", 2013. – 208 s. : il. ; 23 cm. 
Hasła przedmiotowe: Dziecko - rozwój psychofizyczny - wydawnictwa popularne ; Mózg - fizjologia - 

wydawnictwa popularne ; Umysł - psychologia - wydawnictwa popularne 

Sygnatura: II 162134 
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Artykuły z czasopism 

 

Czytanie – aktywność pożądana (wybrane konteksty) / Kamila Słupska // Edukacja 

Wczesnoszkolna : Zeszyty Kieleckie. – R. 1, nr 1 (2017/2018), s. 25-39.  

 

Czytanie dziecku wzmacnia jego zdrowie / Bianka-Beata Kotoro // Gazeta Wyborcza dod. 

Tylko zdrowie.  – 2019, nr 57, s. 4.  

 

Czytanie globalne w przedszkolu : jak to robić? / Maria Trojanowicz-Kasprzak // Bliżej 

Przedszkola. – 2019, nr 2, s. 19-21. 

 

Czytanie i mózg / Ewa Borgosz // Meritum. – 2016, nr 2, s.26-32. 

 

Fałszywe przekonania na temat działania mózgu i zjawisk psychicznych, czyli Neuromity i 

psychomity w edukacji / Monika Szczygieł, Krzysztof Cipora // Edukacja. – 2014, nr 2, s. 53-

66.  
Mity w edukacji: 1. półkula "inżynierska" i "artystyczna", 2. gimnastyka mózgu, 3. preferencje sensoryczne 

(style uczenia się), 4. 10% możliwości mózgu 

 

Gimnastyka mózgu dla nauczycieli : jak się zatrzymać i nie realizować programu? / Eryk 

Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 6 (38), s. 10-14, 16. 

 

Gimnastyka mózgu : emocje i zdrowa samokontrola / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoł. – 2018, 

nr 4, s. 16-21. 

 

Gimnastyka mózgu  – metody wyciszania / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoł. – 2018, nr 2, s. 

13-17. 

 

Jak gimnastyka stymuluje mózg / Julian Piotr Sawiński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 

– 2014, nr 7, s. 8-12. 

 

Jak mózg dziecka w wieku przedszkolnym uczy się i doświadcza empatii / Anna Jankowska // 

Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 3, s. 12-15. 

 

Kinezjologia edukacyjna w nauczaniu dzieci młodszych / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 

2017, nr 2, s. 6-12. 
Zawiera przykładowe ćwiczenia ruchowe 

 

Kształcenie polisensoryczne / Sylwia Jasińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 1, s. 

36-40. 

 

Mózg idzie do szkoły i ... się nudzi / Marzena Żylińska ; rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk // 

Życie Szkoły. – 2014, nr 5, s. 4-8. 

 

Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela / Marzena Żylińska // Psychologia w Szkole. – 

2014, nr 2, s. 5-12. 

 

Mózg uczy się, gdy chce / Marzena Żylińska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 90-99. 

 

Nauka przyjazna dla mózgu - wybierz swój styl / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie 

Szkoły. – 2015, nr 9, s. 22-24. 



Neurodydaktyka: motywacja, koncentracja i substancje szczęścia / Ewa Jurkiewicz // Życie 

Szkoły. – 2012, nr 2, s. 4-5. 

 

Pod wpływem lektury / Katarzyna Moskal // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 3, s. 12-16. 
Wpływ czytania na umysł 

 

Przyjemności z czytania trzeba się nauczyć / Marie Thieffry // Gazeta Wyborcza dod. Więcej 

Świata.  – 2018, nr 241, s. 9. 

 

Ryślenie, barwoślady, lapbooki, czyli jak sprawić, żeby uczenie się było łatwiejsze / 

Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 86, s. 47-51. 
Innowacyjne sposoby przyswajania wiedzy 

 

Skoczek nadaje znaczenie swym doświadczeniom : mózg jako źródło wzorów uczenia się / 

Dorota Dziamska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 10, s. 3-8. 

 

Stymulacja lewej półkuli mózgu : symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania / 

Jagoda Cieszyńska-Rożek // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 1, s. 103-105. 

 

Trudna sztuka czytania. Cz. 1-4 / Halina Konior-Węgrzynowa // Psychologia w Szkole. – 

2010, nr 3-2011, nr 2, s. 77-87. 

 

 

 

Opracowała 

Henryka Karolewska  
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