Książnica Poleca – Jak zmotywować dzieci i młodzież do nauki
Książki:
5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców
i rodziców / Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej. - Warszawa : "Arystoteles",
2010.
Hasła przedmiotowe: Dzieci - rozwój psychofizyczny - zaburzenia - zapobieganie
i leczenie - poradnik, Dyskalkulia - poradnik, Dysleksja i dysgrafia - poradnik,
Nieśmiałość - zwalczanie - poradnik, Zespół ADHD - poradnik
Sygnatura: II 155750
Opracowana publikacja to obszerny poradnik, w którym czytelnik – rodzic i nauczyciel, odnajdzie
proste odpowiedzi na najczęściej zadawane przez nich pytania dotyczące problemów, które rodzą się
w trakcie nauczania dzieci. Z publikacji tej każdy opiekun dowie się w sposób prosty i przystępny , czym
jest dysgrafia, dysleksja, czy dyskalkulia, jak rozpoznać, czy dziecko ma ADHD? Autorki w sposób
praktyczny przedstawiają różnorodne rozwiązania m.in.: jak uczyć dyslektyka języków obcych, jak
oderwać dziecko od komputera, a przy tym zachęcić do czytania lektury. Książka ponadto zawiera
informacje, gdzie szukać pomocy, do kogo skierować się po diagnozę i pomoc terapeutyczną, jak
współpracować ze szkołą. Polecamy serdecznie powyższe kompendium, które obecnie w dobie nauki
zdalnej, gdzie rola rodzina jest bezsporna, niewątpliwie pomoże każdemu dorosłemu zrozumieć
problemy i pokonać trudności, zarówno te wychowawcze, jak i związane z nauczaniem.
Jak być dobrym rodzicem / Justyna Korzeniewska. - Warszawa : Wydawnictwo RM,
copyright 2017.
Hasła przedmiotowe: Dzieci, Nastolatki, Psychologia rozwojowa, Psychologia
wychowawcza,
Rozmowa,
Rozwój
psychofizyczny
dziecka,
Wychowanie
w rodzinie, Poradnik
Sygnatura: II 171561
Drodzy czytelnicy polecana publikacja pomoże Wam – rodzicom zrozumieć lepiej własne dziecko
i rozwiązywać problemy związane z nauczaniem i wychowaniem. Autorka Justyna Korzeniewska
(psycholożka) przywołując autentyczne historie rodzinne, odmienny odbiór wielu rodzinnych zdarzeń,
emocje, kłopotliwe pytania, ale także przykłady ich rozwiązywania, pragnie zwrócić uwagę na poprawne
relacje i bliskie więzi międzyludzkie. Szczególnie istotne jest to teraz, w dobie pandemii, wielu obostrzeń
i zakazów, gdzie niewątpliwie pogłębiają się relacje rodziców z dziećmi. W poradniku tym znajdą więc
Państwo odpowiedzi na różnorodne zaskakujące i trudne dziecięce pytania, gotowe scenariusze, jak
rozwiązywać konfliktowe sytuacje, a także ogólne wiadomości omawiające rozwój emocjonalny dziecka
na różnym etapie jego rozwoju.
Jak tłumaczyć dzieciom matematykę : poradnik nie tylko dla rodziców / Danuta
Zaremba. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014.
(Helion Edukacja)
Hasła przedmiotowe: Matematyka - nauczanie - gimnazja - poradnik, Matematyka nauczanie - szkoły podstawowe - poradnik
Sygnatura: II 167106

Książkę polecamy wszystkim rodzicom oraz tym, którzy pomagają dzieciom zrozumieć matematykę.
Znajdziecie tu Państwo m.in. ciekawe pomysły i proste przykłady na to, jak tłumaczyć dzieciom ten
trudny przedmiot, jak wprowadzać ucznia w świat dodawania, mnożenia, geometrii i algebry. Danuta
Zaremba, autorka niniejszego opracowania przekonuje, że pomimo tego, iż matematyka nie jest łatwa,
dziecko może polubić ten przedmiot, rozumieć go i skutecznie uczyć się. Stanie się to jednak, pod
warunkiem, że nawiązywać będziemy do przeżywania i doświadczenia dziecka, pozwolimy mu
posługiwać się prostym i potocznym językiem i odwoływać się do zdroworozsądkowego myślenia, bez
natłoku wprowadzania nieznanych, trudnych tez i sztywnych, matematycznych reguł. Poradnik ten
polecany jest nie tylko rodzicom i opiekunom, ale również, jak sama autorka wskazuje „może się przydać
wszystkim szukającym pomysłów na nauczanie”. Polecamy!
Czasopisma:

Uczeń trudny – jak skłonić go do nauki? / Ewa Gałązka // Świat Problemów. – 2017, nr
9 s. 21.
Autorka artykułu szuka sposobu i poleca metody, jak zmotywować ucznia do nauki.
W swojej publikacji zwraca szczególną uwagę na pracę z tzw. „uczniem trudnym”, który
wymaga indywidualnego podejścia i zastosowania odpowiednich metod w procesie jego
kształcenia

Jak mi się nie chce…: Jak zmotywować ucznia do nauki? / Karolina Oleksa // Życie
Szkoły. – 2017, nr 1 s. 75 - 80.
W artykule została przedstawiona definicja pojęcia „motywacja” oraz jej rodzaje. Ponadto
autorka publikacji pisze o sposobach motywacji dzieci do nauki z tzw. pokolenia Z, które
większość wolnego czasu spędza w świecie wirtualnym.

Jak zmotywować młodzież do nauki języka niemieckiego/ Katarzyna Zielińska // Języki
Obce w Szkole. 2016 nr 2 s. 85- 89.
Artykuł stanowi przegląd inicjatyw, jakie mogą podjąć nauczyciele języka niemieckiego,
aby zmotywować dzieci i młodzież do nauki tego języka. Artykuł szczególnie polecany
nauczycielom języków obcych, jako źródło inspiracji do zastosowania podczas lekcji.
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