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Matka i dziecko / Monika Karolczuk-Kędzierska, Katarzyna Maj, 

Daria Miklaszewska ; konsultacja merytoryczna Monika 

Mazanek-Mościcka, Bogdan Podsiedlik. - Wydawnictwo 

Kluszczyński, [2006]. 

(Praktyczny Poradnik - Wydawnictwo Kluszczyński) 

Hasła przedmiotowe: Ciąża - wydawnictwa popularne, 

Niemowlę - rozwój psychofizyczny - wydawnictwa popularne, 

wydawnictwa popularne 

Sygnatura: III 5377 

 

„Matka i dziecko” to poradnik omawiający różne przejawy 

rodzicielstwa. Autorzy - rodzice małych dzieci, w sposób 

przystępny opisali przebieg ciąży oraz wielkie wydarzenie, jakim 

jest poród. Najwięcej miejsca w publikacji poświęcono temu, co 

następuje po narodzinach. Każda mama znajdzie tu praktyczne 

wskazówki dotyczące karmienia, przewijania, kąpieli, usypiania. 

Poradnik omawia także rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. 

Opisuje szereg chorób wieku dziecięcego. Sygnalizuje 

różnorodne problemy i podpowiada jak sobie z nimi radzić, czy 

też jak im zapobiegać. Konsultantami bogato ilustrowanej książki 

są lekarze-praktycy, znakomici specjaliści w swoich dziedzinach. 

Atutem poradnika jest to, że w pełni uwzględnia on realia życia 

młodych współczesnych rodziców. Polecamy wszystkim 

czytelniczkom. 

 

 

Matki i córki : nie przestawaj mnie kochać / Anna F. Caron ; 

przekł. Małgorzata Ojrzyńska. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. 

Hasła przedmiotowe: Dziewczęta - psychologia - wydawnictwa 

popularne, Macierzyństwo - psychologia - wydawnictwa 

popularne, Pokwitanie - wydawnictwa popularne, Wychowanie  

w rodzinie - wydawnictwa popularne 

Sygnatura: II 138694 

 

Książka ukazuje aspekt dojrzewania - jednego z wielu etapów  

w życiu kobiety, kiedy na nowo określa swoje stosunki z matką. 

Wyjście z tego okresu z poczuciem niezależności przy 

zachowaniu bliskiego związku z matką okazuje się wielką sztuką 

i wyzwaniem zarówno dla matki, jak i dla córki. Książka ta może 

pomóc czytelniczkom przejść przez ten trudny czas. Zarówno 

głosy córek i matek oraz fachowców i ekspertów przeplatają się 

wzajemnie w taki sposób, aby wskazać drogę, która pozwoli 

zarówno matkom, jak i córkom na wzajemną miłość. 
  

 



 

 

 

 

  

 

Matki sławnych ludzi / wybór Ruth Midgley ; z ang. przeł. Anna 

Maziarska. - Warszawa : Świat Książki, 2014. 

Hasła przedmiotowe: Kobieta - 16-21 w. - biografie 

Sygnatura: I 25866 

 

W publikacji tej czytelnik może odnaleźć różne opowieści  

o matkach pięćdziesięciorga sławnych ludzi: żołnierzy, pisarzy, 

muzyków, naukowców, królów, przywódców, świętych, ale także 

skandalistów i przestępców. Matki niektórych z nich same 

okazały się znaczącymi osobowościami. Nie wszystkie doczekały 

triumfu swoich dzieci, niektóre z nich, nie tylko cieszyły się ich 

sukcesami, ale też bezpośrednio się do nich przyczyniły. Bywało 

jednak tak, iż stawały się przeszkodą, a nie pomocą w drodze na 

szczyty. Zachęcamy do lektury. 
 

 

Oprac. Aldona Zimna, Zespół Wspomagania Szkół i Placówek Oświatowych 

 
 

  

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM   

 

 

Pomysłowy prezent z okazji Dnia Matki / Krystyna Wiśniewska // 

Wychowanie w Przedszkolu. –  2019, nr 4, s. 50-51. 

 

W artykule opisane zostały pomysły na wykonanie przez dzieci 

upominków dla mam z okazji ich święta. Opracowanie stanowi świetną 

podpowiedź dla nauczycieli na przeprowadzenie zajęć plastycznych  

z dziećmi, a dodatkowo może być źródłem inspiracji przy organizowaniu 

Dnia Matki w szkole. 
 

 

 

 

 

 

Dużo wiem o mojej Mamie // Bliżej Przedszkola. –  2018, nr 4,  

s. 40-43.  

 

Publikacja stanowi scenariusz zajęć z przeznaczeniem dla dzieci na 

poziomie edukacji przedszkolnej z okazji Dnia Matki. Opracowanie 

może stać się doskonałą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli edukacji 

przedszkolnej. 

  



 

Wczesne rodzicielstwo – przyczyny, pomoc, profilaktyka /  Justyna 

Bober-Dobosz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 1,  

s. 29-36. 

 

Tematem opracowania jest wczesne rodzicielstwo. Autorka publikacji 

szczególną uwagę zwraca na przyczyny oraz działania profilaktyczne 

związane z wczesnym rodzicielstwem w dzisiejszym świecie.  

 

   Oprac. Róża Pomiecińska, Zespół Wspomagania Szkół  i Placówek Oświatowych 

 
 


