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Szanowni Państwo,
oddaję w Państwa ręce katalog publikacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi przygotowany przez PWN Wydawnictwo Szkolne na rok szkolny 

2019/2020.

Nasze publikacje dostosowujemy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi ponieważ zależy nam na tym, aby każdy mógł uczyć się w najlepszy 
dla siebie sposób. W trosce o najwyższą jakość kształcenia tej grupy dzieci 

i młodzieży bierzemy udział w konferencjach edukacyjnych, organizujemy warsztaty 

i szkolenia online dla nauczycieli i pedagogów. W minionym roku opublikowaliśmy 

szereg artykułów w czasopismach specjalistycznych oraz na stronie internetowej 

PWN Wydawnictwa Szkolnego napisanych przez naszych ekspertów i autorów. 

Co miesiąc wydajemy merytoryczne czasopismo poświęcone specjalnym 

potrzebom edukacyjnym – E-biuletyn SPE, które jest dla Państwa dostępne 

bezpłatnie w wersji elektronicznej. 

W 2018 roku Państwa szczególnym zainteresowaniem cieszyły się serie  

Pewny Start. Poznać i zrozumieć uczucia, która wspiera rozwój emocjonalny 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu  

oraz Pewny Start. Dzisiaj w szkole, skierowany do młodszych dzieci.

Wśród tegorocznych nowości znajduje się zestaw materiałów edukacyjnych  

Pewny start. Czytam sam, a także nowe pozycje z serii Pewny start. Instrukcje 
zachowań. Publikacje te wspierają samodzielność uczniów. 

Proponujemy Państwu również nowe pozycje Akademia Pomysłów. 
Uczeń z autyzmem i Akademia Pomysłów. Uczeń z lekką 
niepełnosprawnością intelektualną, które zostały przygotowane 

przez specjalistów na co dzień pracujących z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Obie publikacje to zestawy różnorodnych 

materiałów: kart pracy, gier i innych pomocy dydaktycznych,  

które pomogą przygotować ciekawe i różnorodne zajęcia  

dla młodszych uczniów. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z katalogiem publikacji PWN 

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie 

materiały zostały przygotowane z myślą o wspieraniu dzieci i młodzieży 

w nauce i zdobywaniu umiejętności potrzebnych do realizacji planów 

i marzeń. Wierzymy, że korzystanie z naszych publikacji ułatwi wszystkim 

specjalistom wspieranie ich podopiecznych w procesie edukacyjnym.

Dorota Twarowska 
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 4. Pewny start. Cztery pory roku   

 8. Pewny start. Dzisiaj w szkole    

 12. Akademia pomysłów. Zajęcia wyrównawcze   

 13. Akademia pomysłów. Uczeń z autyzmem    / ZAPOWIEDŹ

 14.  Akademia pomysłów. Uczeń z lekką niepełnosprawnością  

intelektualną    / ZAPOWIEDŹ

 16. Pewny start. Mój dobry rok    

 26. Pewny start. Świat wokół mnie    

 32. Pewny start. Wokół pór roku    

 36. Pewny start. Poznać i zrozumieć uczucia     

 40. Pewny start. O dojrzewaniu   

 48. Pewny start. O dorosłości   

 54. Pewny start. Instrukcje zachowań       / NOWOŚĆ

 60. Pewny start. Karty demonstracyjne   

 62. Pewny start. Czytam sam      / NOWOŚĆ

 66. Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne     

 74. Literatura dla nauczycieli

78.  Przegląd oferty

Spis treści

 
– uczeń z autyzmem

 
–  uczeń z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim

 
–  uczeń z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 
–  uczeń z dysleksją

 
–  uczeń z problemami emocjonalno- 

-społecznymi

 
–  uczeń neurotypowy

 – umiejętności społeczne

 
– funkcje poznawcze
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Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, 
z autyzmem, z zespołem Aspergera przysługuje dotacja  

ponad 2 razy wyższa  
niż dla uczniów w normie intelektualnej.

WARUNEK! 
wypełnienie odpowiedniego formularza 

(„Informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej…”) 

i złożenie go do organu prowadzącego placówkę np. gminy, 

w terminie do 10 września 2019 r.

DOTACJA CELOWA

Inne formy finansowania

Twoi uczniowie posiadają orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego?

Sprawdź dostępne formy finansowania:

podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. 

Szczegółowe  

informacje  

na stronie 80

RZĄDOWY 
PROGRAM 

„WYPRAWKA 
SZKOLNA”

UWAGA! 
dla uczniów szkół 

przysposabiających do pracy 
dofinansowanie zakupu  

podręczników, materiałów 
edukacyjnych.

SUBWENCJA  
OŚWIATOWA

WAŻNE!
można wykorzystać m.in.  
na pomoce dydaktyczne

od około 7 tys.  
dla ucznia z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim 

do około 50 tys.  
dla ucznia z autyzmem.

BUDŻET NA ZAKUP 
POMOCY  

DYDAKTYCZNYCH

§ 4240 
„Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek”



CZTERY PORY ROKU     KLASY 1-3

Cel serii: usprawnianie funkcji poznawczych, 

koncentracja uwagi, koordynacja wzrokowo-

-ruchowa, orientacja przestrzenna.

Cechy charakterystyczne serii: duże 

ilustracje, mało elementów na stronie, 

liczenie w zakresie 10, poznawanie figur 

geometrycznych, znajdywanie maksymalnie 

3 różnic.

Zadania w ćwiczeniach polegają na: 
kolorowaniu, rysowaniu, rysowaniu 

po śladzie, kategoryzacji, wycinaniu, 

naklejaniu, układaniu puzzli.

Tematyka:

pory roku – przyroda, ubiór, sposoby 

spędzania wolnego czasu,

owoce, warzywa,

zwierzęta,

figury geometryczne,

zabawki,

podstawowe zasady bezpieczeństwa 

na ulicy,

zawody,

wyposażenie domu.

Materiały ćwiczeniowe: karty pracy, karty zadaniowe

Materiały edukacyjne: karty z cyframi, karty z literami, 

ćwiczenia interaktywne

CZTERY PORY ROKU

7
publikacji

4 materiały ćwiczeniowe,  

3 materiały edukacyjne

186
kart pracy

Jesień
Zima
Wiosna, lato
Umiem to zrobić
Poznaję litery
Poznaję liczby

1PAKIET

Jesień
Zima
Wiosna, lato

2PAKIET

PUBLIKACJE MOŻNA 
KUPIĆ W PAKIETACH 

LUB POJEDYNCZO
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MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

CZTERY PORY ROKU     KLASY 1-3

Cztery pory roku. Jesień
Cztery pory roku. Zima
Cztery pory roku. Wiosna, lato
W sumie 162 karty pracy w 3 zeszytach 
ćwiczeń.

Tematyka i przykładowe ćwiczenia:

cyfry i stosunki przestrzenne,

pory roku,

rysowanie i pisanie po śladzie,

wycinanie i wklejanie,

dopasowywanie części obrazków,

kolorowanie i łączenie linią,

układanie prostych historyjek obrazkowych.

Materiały usprawniają m.in. funkcje poznawcze 

i motoryczne oraz wspierają samodzielność. 

Cztery pory roku.  
Umiem to zrobić
24 karty pracy z rysunkami konturowymi 

do prac plastycznych.

Przykładowe ćwiczenia:

rysowanie i malowanie,

wydzieranie,

wyklejania np. papierem kolorowym lub 

plasteliną.

Materiały rozwijają wyobraźnię 

i umiejętności manualne.
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Cztery pory roku. Poznaję litery
81 kart pracy wyrazowo-obrazkowych do nauki czytania 
metodą globalną.

Cechy:

czytelne zdjęcia i duża, wyraźna czcionka,

oddzielnie wydrukowane kartoniki z wyrazami,

plansze ze znakiem graficznym litery i odpowiadającą 

jej ilustracją (realistyczną grafiką).

Materiały usprawniają m.in. percepcję wzrokową 

i koncentrację uwagi oraz naukę czytania i rozpoznawania 

obrazu graficznego liter.

Cztery pory roku. Poznaję liczby
31 kart pracy z cyframi od 1 do 10 do nauki liczenia.

Cechy:

wyraźna, duża czcionka,

każda cyfra zilustrowana odpowiednią liczbą 

elementów, np. warzyw,

zestaw wzbogacono o karty ćwiczeniowe 

(wielokrotnego użytku).

Materiały usprawniają m.in. percepcję wzrokową 

i koncentrację uwagi oraz doskonalą sprawność liczenia 

i rozpoznawania obrazu graficznego liczb.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

CZTERY PORY ROKU     KLASY 1-36



nagranie polecenia

zamykanie 

ćwiczenia

możliwość 

wyświetlenia 

rozwiązania 

ćwiczenia

możliwość 

zrobienia  

jeszcze raz 

całego  

ćwiczenia  

od początku

przejście 

do poprzedniego 

ćwiczenia

przejście 

do kolejnego 

ćwiczenia

Cztery pory roku. Karty demonstracyjne i materiały interaktywne
Ponad 160 interaktywnych ćwiczeń 
i multimedialnych prezentacji oraz 27 kart 
demonstracyjnych.

Przykładowa tematyka kart:

pory roku, święta,

przyroda i pogoda,

odpowiednie ubranie i higiena,

zabawa i bezpieczeństwo.

Ćwiczenia interaktywne polegają m.in. na: 

szukaniu różnic między obrazkami,

łączeniu elementów w pary,

dopasowywaniu kształtów, wzorów 

i układaniu puzzli,

odwzorowywaniu rysunków i uzupełnianiu 

rysunku według wzoru,

rozpoznawaniu przedmiotów.

Cechy:

ćwiczenia wzmacniające poczucie 

sprawstwa,

system wzmocnień motywujący 

do samodzielnej pracy,

uniwersalna, kompleksowa pomoc 

dydaktyczna.

MATERIAŁY INTERAKTYWNE

CZTERY PORY ROKU     KLASY 1-3 7



DZISIAJ W SZKOLE

Cel serii: kształtowanie umiejętności 

społecznych oraz usprawnianie funkcji 

poznawczych.

Cechy charakterystyczne serii: duże 

obrazki i ilustracje, proste zadania, proste 

polecenia.

Zadania w ćwiczeniach polegają na: 
kolorowaniu, rysowaniu, rysowaniu 

po śladzie, kategoryzacji, wycinaniu, 

naklejaniu, układaniu puzzli, dopasowywaniu 

elementów.

Tematyka:

  ja (np. co lubię jeść, co lubię robić, moje 

relacje z kolegami),

  szkoła (np. sale, przybory, prawidłowa 

pozycja siedząca, prawidłowy chwyt),

  podstawowe zasady dobrego 

zachowania, zwroty grzecznościowe,

  moje otoczenie (stosunki przestrzenne, 

sprzątanie, obowiązki domowe, dbanie 

o zwierzęta domowe),

  pory roku (np. owoce, warzywa, kwiaty, 

zabawy, sport, ubiór),

  święta (np. Wielkanoc, Dzień Flagi,  

Dzień Matki, Święto Zmarłych),

  higiena i dbanie o zdrowie.

Materiały edukacyjne: historyjki obrazkowe, czytanki,  

plansze magnetyczne

 Poznajemy siebie
Uczymy się
Wiemy więcej
Zeszyt plastyczno- 
-grafomotoryczny
Układam, opowiadam
 Poznajemy Olę i Adama

1PAKIET

 Poznajemy siebie
 Uczymy się
Wiemy więcej

2PAKIET

Materiały ćwiczeniowe: karty pracy, zeszyt plastyczno- 

-grafomotoryczny

8
publikacji

4 materiały ćwiczeniowe,  

4 materiały edukacyjne

327
kart pracy

DZISIAJ W SZKOLE      KLASY 1-3

PUBLIKACJE MOŻNA 
KUPIĆ W PAKIETACH 

LUB POJEDYNCZO
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MATERIAŁ ĆWICZENIOWY

DZISIAJ W SZKOLE      KLASY 1-3

Dzisiaj w szkole. Poznajemy siebie
Dzisiaj w szkole. Uczymy się
Dzisiaj w szkole. Wiemy więcej
246 kart pracy w 3 zeszytach.

Tematyka i przykładowe ćwiczenia:

  ja (świadomość własnego ciała, identyfikacja z płcią, dane 

osobowe),

  higiena, zdrowie, choroba i samopoczucie,

  orientacja w przestrzeni,

  komunikacja w zakresie podstawowych potrzeb (np. głód, 

pragnienie, potrzeby fizjologiczne),

  samodzielność (np. czas wolny, dostosowywanie 

ubioru do pogody, sprzątanie, wyrażanie swojej opinii 

i dokonywanie wyboru np. na zakupach, zachowania 

proekologiczne),

  moja rodzina i moja klasa,

  symbole narodowe, pory roku i święta,

  bezpieczeństwo i numery alarmowe.

Materiały usprawniają m.in. funkcje poznawcze i motoryczne 

oraz wspierają samodzielność.

Dzisiaj w szkole.
Zeszyt plastyczno- 
-grafomotoryczny
85 kart pracy.

Zadania polegają m.in. na:

  łączeniu kropek i rysowaniu 

po śladzie,

  kolorowaniu,

  wylepianiu, wklejaniu (karty 

z naklejkami).

Materiały usprawniają m.in. 

koordynację wzrokowo-ruchową, 

umiejętności manualne.

9



MATERIAŁY EDUKACYJNE

DZISIAJ W SZKOLE      KLASY 1-3

Dzisiaj w szkole. 
Układam, opowiadam
Zestaw 12 historyjek 

(2-, 3-, 4-elementowych) z obrazkami 

do wypychania oraz książeczka z ich 

wzorami.

Cechy: wyraźne ilustracje, czytelne podpisy.

Materiały rozwijają m.in. myślenie 

przyczynowo-skutkowe, koncentrację uwagi 

oraz umiejętność swobodnej wypowiedzi.

Dzisiaj w szkole.  
Poznajemy Olę i Adama
20 czytanek jedno- lub dwuzdaniowych.

Cechy: każda składa się z dużej ilustracji, 

tekstu i pytań do tekstu.

Materiały rozwijają m.in. koncentrację 

uwagi i umiejętność swobodnej wypowiedzi.
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MATERIAŁY EDUKACYJNE

Dzisiaj w szkole. Zabawy matematyczne
Zestaw: plansza magnetyczna A3 i kilkadziesiąt magnesów z cyframi, obrazkami warzyw, owoców itp.

Przykładowe zadania:

  segregowanie elementów ze względu na rodzaj, wielkość, kolor (tworzenie kategorii),

  układanie serii i tworzenie zbiorów,

  przeliczanie elementów w zbiorze i dobieranie cyfry do zbioru,

  porównywanie zbiorów i kształtowanie pojęć: więcej, mniej, tyle samo,

  wykonywanie działań matematycznych: dodawanie, odejmowanie.

Materiały rozwijają m.in. koncentrację uwagi i ułatwiają naukę podstawowych zagadnień matematycznych. 

Dzisiaj w szkole. 
Tablice do komunikacji. 
Poradnik metodyczny
11 kolorowych tablic 

do komunikacji oraz poradnik 

opisujący w jaki sposób można 

pracować z materiałami z serii 

Dzisiaj w szkole.

DZISIAJ W SZKOLE      KLASY 1-3 11



Akademia pomysłów. Zajęcia wyrównawcze
to obszerny zbiór gotowych materiałów do prowadzenia zajęć w klasach 1-3 szkoły podstawowej, przygotowany z myślą 

o wszystkich uczniach, aby pomóc im opanować trudny materiał dzięki nauce przez zabawę.

Cechy:

ciekawe, dynamiczne zajęcia,

nauka przez zabawę zapewnia szybsze opanowanie materiału,

możliwość wykorzystania do różnych celów (np. zajęcia wyrównawcze, sprawdziany, klasówki, prace domowe, 

dodatkowe ćwiczenia, urozmaicanie lekcji),

łatwość indywidualnego dobrania poziomu trudności,

materiały atrakcyjne dla dzieci – postacie stworzone na potrzeby publikacji są związane ze światem współczesnych 

technologii.

SEGREGATOR
660 stron z kartami pracy

Edukacja polonistyczna, 

matematyczna 

i przyrodnicza

40 plansz 

przyrodniczych

TECZKA
22 pomoce dydaktyczne

Gry matematyczne 

i polonistyczne

Historyjki obrazkowe 

i mapy myśli

Przyrodnicza plansza 

obrotowa

Banknoty i monety

Plansze suchościeralne 

oraz pisaki, kości do gry, 

pionki

ZAJĘCIA 
WYRÓWNAWCZE

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE    KLASY 1-3
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UCZEŃ Z AUTYZMEM

Akademia pomysłów. Uczeń z autyzmem
to obszerny zbiór materiałów do prowadzenia zajęć dostosowanych do potrzeb uczniów ze spektrum autyzmu w klasach 

1-3 szkoły podstawowej, którzy potrzebują dodatkowej pomocy w funkcjonowaniu w roli ucznia i członka klasy.

Materiały pomogą uczniom:

uporządkować pracę na lekcji,

opanować emocje i zrozumieć zmiany zachodzące w otoczeniu,

wypracowywać bezpieczne dla uczniów schematy zachowań i sposoby radzenia sobie w trudnych dla nich sytuacjach. 

TECZKA
23 pomoce dydaktyczne

Gry planszowe, puzzle, 

domino i memo

Zestawy do wspólnego 

rysowania i opowiadania 

oraz historyjki obrazkowe

Plansze magnetyczne,

Termometr złości

Karty do gimnastyki

Kalendarz klasowy

SEGREGATOR
660 stron  
z kartami pracy

Ja i moje ciało

Ja i moja rodzina

Ja w szkole

Ja w świecie

ZAPOWIEDŹ 2019

UCZEŃ Z AUTYZMEM    KLASY 1-3
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Akademia pomysłów. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną
to obszerny zbiór materiałów do prowadzenia zajęć w klasach 1-3 szkoły podstawowej przygotowany z myślą o uczniach, 

którzy ze względu na swoją niepełnosprawność mają problemy z opanowaniem zagadnień zawartych w podstawie 

programowej.

Dzięki pomocom:

sprawnie przygotujesz zajęcia dostosowane 

do możliwości dziecka,

dostosowanie zajęć (np. lekcji, prac domowych, klasówek) 

do potrzeb ucznia zajmie dużo mniej czasu,

dzięki nauce przez zabawę uczeń szybciej opanuje 

materiał, który sprawia mu trudność,

sam dobierzesz niezbędne ćwiczenia i poziom trudności,

zyskasz prostsze, ale zgodne z podstawą programową 
materiały.

UCZEŃ Z LEKKĄ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ

SEGREGATOR
660 stron  
z kartami pracy

Edukacja 

polonistyczna, 

matematyczna 

i przyrodnicza

40 kolorowych kart 

przyrodniczych

TECZKA
20 pomocy dydaktycznych

Tabliczka mnożenia 

i plansze do kodowania

Banknoty i monety

Plansze przyrodnicze

Alfabet ruchomy 

i ściągawka do pisania liter 

i cyfr

Karty logiczne i wypychanki

Kalendarz i zegar

Mapa Polski i znaki drogowe

UCZEŃ Z LEKKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ...    KLASY 1-3
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Seria 
do pracy z uczniami z niepełnosprawnością 

intelektualną

ZAPOWIEDŹ

ROK 2020

SIERPIEŃ 2019 ROK

Jeden temat 

3 poziomy 

trudności

 



Cel: rozwijanie funkcji poznawczych oraz kompetencji 

społecznych.

Cechy charakterystyczne serii: karty zawierają więcej niż 

jedno polecenie, krótkie teksty napisane tzw. językiem 

łatwym do czytania, proste zadania matematyczne, 

ćwiczenia do nauki czytania globalnego.

Zadania w ćwiczeniach polegają na: pisaniu po śladzie, 

czytaniu, opowiadaniu, wycinaniu, naklejaniu, zaznaczaniu, 

łączeniu kropek, układaniu, kolorowaniu.

Tematyka:

święta (np. Boże Narodzenie, Dzień Edukacji Narodowej) 

i wakacje (np. sport, podróże, góry),

Polska (np. godło, hymn), Warszawa (stolica),

pory roku (kalendarz, pogoda, ubiór, czas wolny),

owoce, warzywa, grzyby,

dom (budynki mieszkalne, wyposażenie) i szkoła 

(nauczyciel, uczeń, zasady),

wiek, płeć, higiena,

bezpieczeństwo na ulicy (zasady, sygnalizacja, znaki),

dbanie o otoczenie, środowisko, zwierzęta,

proste przepisy kulinarne,

zawody. 

Materiały ćwiczeniowe: karty pracy, zeszyt plastyczny, zeszyt 

techniczny, zeszyt grafomotoryczny, kalendarz z naklejkami, czytanki z naklejkami

MÓJ DOBRY ROK

21
publikacji

11 materiałów ćwiczeniowych,  

10 materiałów edukacyjnych

565
kart pracy

MÓJ DOBRY ROK       KLASY 4-816



Publikacje można kupić w pakietach lub pojedynczo

Materiały edukacyjne: historyjki obrazkowe, dobieranki, książka kucharska, ćwiczenia interaktywne, 

plansze magnetyczne

 Lubię jesień
 Lubię zimę
 Lubię wiosnę,  
lubię lato
 Zeszyt plastyczny
 Układam, 
opowiadam
 Pierwsze kroki 
w kuchni

1PAKIET

 Lubię jesień
 Lubię zimę
 Lubię wiosnę,  
lubię lato

2PAKIET

 Czytanie i pisanie
 Przyroda
 Matematyka

3PAKIET

 Zeszyt plastyczny
 Zeszyt techniczny
 Kolorowe miesiące

4PAKIET

 Zeszyt plastyczny
 Zeszyt techniczny
 Zeszyt 
grafomotoryczny
 Ola, Adam i ich rok
 Kolorowe miesiące

5PAKIET
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MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Mój dobry rok.  
Ola, Adam i ich rok
20 czytanek z kolorowymi ilustracjami, których 

bohaterami są Ola i Adam.

Po 2 wersje każdej czytanki:

pełen tekst napisany tzw. językiem łatwym 

do czytania,

tekst z lukami do uzupełnienia za pomocą 

naklejek.

Tematy: pory roku, święta, wydarzenia rodzinne, 

krzyżówka. 

Mój dobry rok. Zeszyt plastyczny
31 kart pracy, które pomagają w rozwijaniu 

zainteresowań plastycznych i koordynacji 

wzrokowo-ruchowej, a także we wzmacnianiu 

wiary we własne siły.

Przykładowe zadania:

kolorowanie kredkami,

malowania farbami, pastą do zębów, świecą,

wyklejanie kolorowym papierem,

tworzenia kompozycji z gotowych elementów.

MÓJ DOBRY ROK      KLASY 4-8

Mój dobry rok. Lubię jesień
Mój dobry rok. Lubię zimę
Mój dobry rok. Lubię wiosnę, lubię lato
W sumie 164 kart pracy w 3 zeszytach ćwiczeń.

Tematyka i przykładowe ćwiczenia:

sytuacje społeczne, z jakimi 

uczeń spotyka się w ciągu 

roku w szkole, domu 

i najbliższym otoczeniu,

pory roku i święta,

czytanie, opowiadanie, 

układanie historyjek 

obrazkowych,

liczenie,

wycinanie i wklejanie,

dostrzeganie różnic,

wpisywanie liter i pisanie 

po śladzie,

kolorowanie,

rozwiązywanie krzyżówek.

Materiały usprawniają m.in. motorykę małą, spostrzeganie, 

rozwijają mowę czynną i myślenie przyczynowo-skutkowe. 

18



MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

MÓJ DOBRY ROK      KLASY 4-8

Mój dobry rok. Matematyka
106 kart pracy przygotowanych do poznawania 

cyfr i podstawowych działań matematycznych 

(w zakresie 1-10).

Tematyka i przykładowe ćwiczenia:

wprowadzenie cyfr i ich rozpoznawanie,

pisanie cyfry po śladzie,

przeliczanie elementów w zbiorze,

aspekt porządkowy cyfry,

dodawanie i odejmowanie.

Mój dobry rok. Czytanie i pisanie
111 kart pracy z ćwiczeniami ułatwiającymi 

poznanie liter i naukę czytania globalnego.

Tematyka:

małe i wielkie litery,

litery pisane i drukowane. 

Mój dobry rok. Przyroda
100 kart pracy z ćwiczeniami ułatwiającymi 

identyfikowanie:

zjawisk pogodowych,

poznanie symboli związanych z pogodą,

rozpoznanie pory roku po zmianach 

zachodzących w przyrodzie. 
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MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

MÓJ DOBRY ROK      KLASY 4-8

Mój dobry rok.
Zeszyt techniczny
29 kart pracy (w tym 2 karty formatu A3),

Przykładowe ćwiczenia:

wylepianie z plasteliny, wyklejanie 

makaronem,

stemplowanie,

wydzieranie z papieru kolorowego,

wypychanie gotowych elementów,

składanie form przestrzennych,

formowanie kulek z bibuły i waty.

Cele: usprawnianie motoryki małej oraz 

koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Mój dobry rok.
Zeszyt grafomotoryczny
24 karty pracy, które pomagają 

w ćwiczeniu płynności ruchów ręki 

i w kształtowaniu prawidłowego chwytu 

narzędzia pisarskiego.

Przykładowe ćwiczenia:

rysowanie po śladzie, łączenie kropek,

rysowanie oburącz,

dorysowywanie brakujących elementów,

kolorowanie według wzoru lub instrukcji.

Mój dobry rok.
Kolorowe miesiące
36 kart pracy

Każdy miesiąc ma przyporządkowane 

trzy karty:

kartę kalendarzową,

kartę z wierszem i ilustracją,

kartę z naklejkami zawierającymi daty 

(najważniejsze wydarzenia oznaczono 

ikonkami).

Cele: nauka pojęć związanych z czasem, 

kształtowanie umiejętności swobodnej 

wypowiedzi i ćwiczenie sprawności 

manualnej.

20



MATERIAŁY EDUKACYJNE

MÓJ DOBRY ROK      KLASY 4-8

Mój dobry rok. 
Pierwsze kroki w kuchni
8 prostych przepisów kulinarnych i instrukcji,  

jak je wykonać, zachęca uczniów do samodzielnego  

lub wspomaganego przygotowywania prostych potraw.

Książka zawiera:

przepisy z listą 

potrzebnych produktów 

i przyborów kuchennych,

obrazkowe instrukcje 

przedstawiające sposób 

wykonania potrawy,

zasady bezpieczeństwa 

w kuchni,

ilustrowany wykaz 

produktów (etykiety 

do wypchnięcia),

2 foliowane koperty - 

jedna na etykiety, druga 

na listy zakupów, które 

można zabrać do sklepu.

Mój dobry rok. Materiał 
edukacyjny
Tematyka:

zmiany pór roku,

święta 

i uroczystości,

potrawy świąteczne 

i sezonowe,

odpowiednie 

zachowanie,

bezpieczeństwo 

na drodze,

dbanie o higienę,

domowe obowiązki.

Cele: rozwijanie myślenia przyczynowo- 

-skutkowego, poszerzenie wiedzy uczniów 

i rozwój ich samodzielności.

Mój dobry rok.  
Układam, opowiadam
Publikacja składa się z trzech części:

7 kart z kolorowymi wzorami historyjek,

9 kart z obrazkami i podpisami do wypychania,

32-stronicowej książeczki do kolorowania.

Cele: rozwijanie myślenia przyczynowo- 

-skutkowego, koncentracji uwagi, umiejętności 

swobodnej wypowiedzi.
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MATERIAŁY EDUKACYJNEMATERIAŁY ĆWICZENIOWE

MÓJ DOBRY ROK      KLASY 4-8

Mój dobry rok.
Świat w obrazkach
Zestaw 300 zdjęć do pracy grupowej 

i indywidualnej.

Tematyka:

dom,

najbliższe 

otoczenie,

higiena,

emocje,

przyroda,

warzywa,

owoce,

zwierzęta. 

Cele: poszerzanie wiedzy uczniów 

o otaczającym świecie, rozwijanie 

myślenia przyczynowo-skutkowego, nauka 

czytania globalnego, kategoryzowania.

Mój dobry rok. 
Znam te słowa

8 kart do wypychania 

z ilustracjami i podpisami – 

do stworzenia własnej gry 

karcianej,

strona z pudełkiem na talię kart 

(do wypchnięcia i sklejenia),

48 kart pracy.

Cele: rozwijanie świadomości 

wieloznaczności pojęć związanych 

z bliskim otoczeniem ucznia 

i kształtowanie umiejętności 

swobodnej wypowiedzi. 

Mój dobry rok.  
Dom, rodzina, świat
Mój dobry rok.  
Owoce, warzywa, zwierzęta
Każda publikacja zawiera 40 kart pracy i 10 kart do wypychania 

z ilustracjami, podpisami i podpisami z podziałem na sylaby.

Publikacje zawierają dobieranki wyrazowo-obrazkowo-sylabowe.

Cele: kształtowanie pojęć związanych z bliskim otoczeniem ucznia, 

nauka czytania globalnego. 
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MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

MÓJ DOBRY ROK      KLASY 4-8

Mój dobry rok. 
Pory roku. Ubrania
2 plansze magnetyczne formatu A3 

z wizerunkiem chłopca i dziewczynki

2 plansze z mniejszymi magnesami 
do wypchnięcia, z ubraniami, 

etykietami z nazwami pór roku, 

zjawisk atmosferycznych i części ciała

Cele: utrwalanie zasady wyboru 

ubrania adekwatnie do pory roku 

i pogody.

Mój dobry rok.
Poznaję świat
5 dwustronnych plansz 
demonstracyjnych.

Tematyka:

zima,

wiosna,

lato,  

jesień,

wieś,

miasto,

góry,

jezioro,

morze,

higiena.

Cele: poszerzanie wiedzy uczniów 

o otaczającym świecie i ćwiczenie 

umiejętności swobodnej 

wypowiedzi.
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nagranie polecenia zamykanie ćwiczenia

możliwość wyświetlenia 

rozwiązania ćwiczenia

możliwość zrobienia jeszcze raz 

całego ćwiczenia od początku

przejście do poprzedniego 

ćwiczenia

przejście

do kolejnego 

ćwiczenia

Mój dobry rok.
Karty demonstracyjne i materiały interaktywne
54 karty demonstracyjne oraz 180 ćwiczeń interaktywnych

Przykładowa tematyka kart:

  kalendarz, pory roku i święta 

(religijne, narodowe, zwyczajowe,  

np. Dzień Ziemi),

  czas wolny i zabawa (np. wakacje),

  bezpieczeństwo i zachowanie  

(np. na ulicy, podczas upałów, w szkole),

  symbole naszego kraju,

  wyposażenie domów i mieszkań, 

higiena osobista,

  dbałość o planetę i opieka nad 

zwierzętami.

Ćwiczenia interaktywne polegają m.in. na:

  rozpoznawaniu i wskazywaniu znaku 

graficznego liczby,

  ćwiczeniu elementarnych działań 

matematycznych,

  wskazywaniu dobrych i bezpiecznych 

zachowań,

  dopasowywaniu elementów 

i kształtów,

  układaniu puzzli i rozwiązywaniu 

krzyżówek,

  łączeniu kropek.

Cechy:

  ćwiczenia wzmacniające poczucie 

sprawstwa,

  system wzmocnień motywujący 

do samodzielnej pracy,

  uniwersalna, kompleksowa pomoc 

dydaktyczna.

MATERIAŁY INTERAKTYWNE

ćwiczenia

prprzezejśjściciee

dodo kkolejnego 

ćwiczenia

MÓJ DOBRY ROK      KLASY 4-824
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ŚWIAT  
WOKÓŁ MNIE

Cel: nauka samodzielności i bezpiecznego 

funkcjonowania w szkole, domu oraz poza nimi.

Cechy charakterystyczne serii: duża ilość 

zdjęć, rysunki dostosowane do wieku 

uczniów starszych klas szkoły podstawowej, 

krótkie teksty napisane w tzw. języku łatwym 

do czytania.

Zadania w ćwiczeniach polegają na: czytaniu, 

wycinaniu wyrazów/obrazków i wklejaniu 

w ramki, zaznaczaniu, pisaniu, liczeniu.

Tematyka:

  Polska, flaga i godło, miasta,

  emocje – rozpoznawanie, okazywanie 

i radzenie sobie z emocjami,

  ja - co lubię, co potrafię, mój wygląd, 

moje dane (np. wiek, adres, telefon), moje 

dokumenty (np. legitymacja, dowód, 

identyfikator osoby niepełnosprawnej,)

  rodzina,

  obowiązki domowe i czas wolny,

  zwroty grzecznościowe,

  zdrowie (np. odżywianie, higiena, sport, 

lekarze),

  bezpieczne zachowanie (np. na ulicy, 

w szkole, w domu, w kontaktach z obcymi 

osobami, w Internecie) i sposoby radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach (np. pożar, 

wypadek, kradzież),

  transport (np. środki transportu, znaki, bilety, 

kontroler, nietypowe zdarzenia podczas 

podróży, zasady bezpieczeństwa),

  ważne miejsca i instytucje oraz umiejętność 

korzystania z nich (np. bank, poczta, sklep, 

kino, teatr, kawiarnia, restauracja).

Materiały ćwiczeniowe: karty pracy, karty zadaniowe

Materiały edukacyjne: historyjki obrazkowe, wypychanki, 

czytanki, ćwiczenia interaktywne, filmy

10
publikacji

4 materiały ćwiczeniowe,  

6 materiałów edukacyjnych

224
karty pracy

  Ja i mój dom
  Ja poza domem
  Ja w bezpiecznym 
świecie

  Umiem to zrobić
  Układam, 
opowiadam

  Emocje

1PAKIET

 Ja i mój dom
 Ja poza domem
  Ja w bezpiecznym 
świecie

2PAKIET

ŚWIAT WOKÓŁ MNIE      KLASY 4-8

PUBLIKACJE MOŻNA 
KUPIĆ W PAKIETACH 

LUB POJEDYNCZO
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MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

ŚWIAT WOKÓŁ MNIE      KLASY 4-8

Świat wokół mnie.  
Ja i mój dom
Świat wokół mnie.  
Ja poza domem
Świat wokół mnie.  
Ja w bezpiecznym świecie
Ponad 200 kolorowych kart pracy w 3 zeszytach 
ćwiczeń.

Tematyka:

  budowanie wiedzy o sobie i swojej rodzinie,

  rozpoznawanie różnych stanów emocjonalnych 

(własnych i innych),

  nauka zachowań akceptowanych społecznie 

i bezpiecznych,

  radzenie sobie w trudnych sytuacjach,

  zapoznanie z ważnymi dokumentami,

  korzystanie z różnych usług i dóbr kultury.

Materiały usprawniają m.in. umiejętności społeczne 

i uczą bezpiecznego zachowania.

Świat wokół mnie.  
Umiem to zrobić
24 karty pracy i gra utrwalająca 

zachowanie w różnych sytuacjach.

Przykładowe zadania:

  rysowanie i malowanie,

  wyklejanie i wydzieranie.

Materiały rozwijają m.in. umiejętności 

manualne i wyobraźnię uczniów. 

27



MATERIAŁY EDUKACYJNE

ŚWIAT WOKÓŁ MNIE      KLASY 4-8

Świat wokół mnie.
Materiał edukacyjny
Publikacja zawiera 122 strony.

Tematyka:

  tożsamość, role społeczne i role w rodzinie,

  dane osobowe i dokumenty,

  emocje i społeczne normy zachowań,

  miejsca, w których się bywa na różnych etapach życia 

(np. szkoła, dom, praca),

  organizacja czasu wolnego i bezpieczeństwo.

Materiały kształtują m.in. umiejętności społeczne, 

tożsamość ucznia. 

Świat wokół mnie.  
Układam, opowiadam
6 historyjek obrazkowych (6-elementowych)

z etykietami-podpisami do umieszczenia pod 

obrazkiem.

Tematyka:

  najbliższe otoczenie,

  emocje,

  trudne sytuacje.

Materiały rozwijają m.in. myślenie 

przyczynowo-skutkowe i utrwalają 

bezpieczne zachowanie w miejscach 

publicznych.
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MATERIAŁY EDUKACYJNE

ŚWIAT WOKÓŁ MNIE      KLASY 4-8

Świat wokół mnie.  
Ola, Adam i ich świat
20 czytanek dotyczących realnych 

sytuacji spotykanych w codziennym 

życiu, których bohaterami są Ola i Adam.

Cechy: wszystkie teksty są proste 

do zrozumienia, do każdego dobrano 

ciekawe ilustracje i zdjęcia oraz pytania 

sprawdzające.

Materiały kształtują m.in. umiejętności 

społeczne.

Świat wokół mnie.
Emocje
Wypychanki poświęcone emocjom 

składają się z:

  4 emotikonów przedstawiających 

różne emocje: radość, smutek, 

złość, strach,

  16 obrazków sytuacyjnych.

Materiały rozwijają m.in. umiejętność 

rozpoznawania emocji i dopasowania 

ich do sytuacji.
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MATERIAŁY INTERAKTYWNE I FILMOWE

 

ŚWIAT WOKÓŁ MNIE      KLASY 4-8

Świat wokół mnie. 
Oglądam,  
uczę się, potrafię
18 kart demonstracyjnych 
i 9 filmów edukacyjnych 
przygotowanych we współpracy 

PWN z Teatrem 21.

Tematyka:

  zachowanie w sytuacjach  

społecznych np. 

przedstawianie się, wizyta 

u znajomych,

  emocje i asertywność,

  obowiązki domowe,

  zdrowie i bezpieczeństwo 

np. wizyta u lekarza, numery 

alarmowe.

Materiały rozwijają m.in. funkcje 

społeczne i poczucie sprastwa.

Świat wokół mnie.  
Karty demonstracyjne i materiały 
interaktywne
46 plansz demonstracyjnych i 223 ćwiczenia interaktywne

Przykładowa tematyka kart:

  Ja i mój dom – zagadnienia związane m.in. 

z narodowością i krajem, emocjami oraz relacjami 

rodzinnymi,

  Ja poza domem – tematyka dotycząca m.in. dobrego 

zachowania, rodzajów dokumentów, korzystania 

ze środków komunikacji i usług bankowych, robienia 

zakupów, spotykania w kawiarni czy restauracji,

  Ja w bezpiecznym świecie – informacje m.in. o numerach 

alarmowych, korzystaniu z pomocy lekarskiej, zdrowym 

trybie życia.

Ćwiczenia interaktywne polegają m.in. na:

  poznawaniu liczb i wykonywaniu prostych działań 

matematycznych (np. zbiory, dodawanie),

  dopasowywaniu elementów (np. zdjęć, wyrazów, 

podpisów do obrazków, historyjek obrazkowych),

  układaniu (np. puzzli, rozsypanek literowych) 

i rozwiązywanie krzyżówek,

  wskazywaniu dobrych i bezpiecznych zachowań,

  rozróżnianiu zdań prawdziwych i fałszywych,

  wykonywaniu prezentacji.

Cechy:

  intuicyjność obsługi programu i nagrania wszystkich 

poleceń,

  różnorodność ćwiczeń,

  wysokiej jakości grafika (zdjęcia i realistyczne rysunki),

  system wzmocnień oceniający postępy i motywujący 

do pracy.
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Szkoły 
integracyjne

Szkoły specjalne

Autyzm
Kompetencje 

Społeczn
e

Funkcje 
Poznawcze

Emocje
Szkoły  masowe 

Lekka 
niepełnosprawność 

intelektualna

Rozwój

Dysleksja
Wiedza

Umiarkowana 
lub znaczna 

niepełnosprawność 
intelektualna



WOKÓŁ PÓR ROKU

Cel: materiały porządkują i uzupełniają wiadomości uczniów 

oraz rozwijają aktywność poznawczą.

Cechy charakterystyczne serii: przekroczenie progu 

dziesiątkowego, dużo zadań matematycznych oraz 

doświadczeń wkomponowanych w omawiane tematy, dużo 

elementów na stronie, najobszerniejsze zeszyty z kartami 

pracy, część kart pracy dwustronna.

Zadania w ćwiczeniach polegają na: czytaniu, wycinaniu 

wyrazów/obrazków i wklejaniu w ramki, liczeniu, pisaniu.

Tematyka:

 kalendarz (np. różne sposoby zapisywania daty) i święta 

(np. Dzień Babci, Sylwester, Boże Narodzenie)

 czas wolny, wakacje, ferie zimowe (miejsca, aktywności, 

pamiątki, bezpieczeństwo),

 wygląd i zdrowie (dobre przyzwyczajenia),

 bezpieczeństwo (np. jazda na rowerze) i znaki drogowe 

(ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne),

 przyroda (rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne, 

temperatura) i pory roku,

 zajęcia domowe (np. przetwarzanie warzyw i owoców, 

opieka nad zwierzętami domowymi),

 obrazkowy alfabet,

 rodzina,

 relacje między ludźmi i dobre maniery,

 cyfry arabskie i rzymskie oraz liczenie powyżej 10,  

liczenie piątkami, dziesiątkami,

 monety i banknoty oraz waga i miary (długość, 

temperatura, czas, części),

 woda (np. różne stany skupienia, do czego jest 

potrzebna, oszczędzanie, zanieczyszczanie) i Ziemia 

(gleba, kontynenty).

 Wokół jesieni
 Wokół zimy
 Wokół wiosny, 
wokół lata

1PAKIET

8
publikacji

3 materiały ćwiczeniowe,  

5 materiałów edukacyjnych

253
karty pracy

Materiały edukacyjne: historyjki obrazkowe, 

dobieranki, czytanki, ćwiczenia interaktywne

Materiały ćwiczeniowe: karty pracy

WOKÓŁ PÓR ROKU      KLASY 4-8

PUBLIKACJE MOŻNA 
KUPIĆ W PAKIETACH 

LUB POJEDYNCZO
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MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Wokół pór roku. Wokół jesieni
Wokół pór roku. Wokół zimy
Wokół pór roku. Wokół wiosny, wokół lata
253 karty pracy w 3 zeszytach ćwiczeń.

Tematyka:

 środowisko społeczno-przyrodnicze i zmiany, które w nim 

zachodzą,

 tradycje i zwyczaje świąteczne oraz imprezy 

okolicznościowe,

 komunikowanie się oraz czytanie i pisanie,

 zachowania akceptowane społecznie i zachowania związane 

z bezpieczeństwem,

 samodzielność i zaradność w życiu codziennym,

 elementarne pojęcia matematyczne oraz kalendarz 

i mierzenie czasu.

Materiały rozwijają m.in. funkcje poznawcze, a zwłaszcza 

wiedzę o otaczającym świecie, spostrzeganie, komunikację 

i myślenie przyczynowo-skutkowe.
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MATERIAŁY EDUKACYJNE

WOKÓŁ PÓR ROKU      KLASY 4-8

Wokół pór roku.
Oglądam, czytam, układam
Dobieranki: 10 ilustracji formatu A4, 80 zadań, 
80 rozsypanek wyrazowych, 102 ilustracje, 186 podpisów.

Tematyka: środowisko społeczno-przyrodnicze (np. las, 

ogród, sad, łąka, zwierzęta hodowlane i domowe, 

geografia świata, czas, pory dnia).

Materiały rozwijają m.in. umiejętności swobodnej 

wypowiedzi, czytanie ze zrozumieniem oraz koncentrację 

uwagi i spostrzegawczości, a także koordynację 

wzrokowo-ruchową. 

Wokół pór roku. 
Materiał edukacyjny
122-stronna publikacja.

Tematyka:

 żywność i woda (jej znaczenie 

w przyrodzie),

 zwierzęta (np. opiekowanie się psem, 

kotem),

 przyjaźń i miłość.

Materiały rozwijają m.in. funkcje 

poznawcze oraz kompetencje 

społeczne i przygotowują uczniów 

do jak najlepszego funkcjonowania 

w otaczającym świecie.

Wokół pór roku.  
Rozmowy Oli i Adama
20 czytanek.

Cechy:

 różnorodna forma – dialog 

(do czytania z podziałem na role), 

opis i opowiadanie,

 informacje i sformułowania 

potrzebne do wyrażania potrzeb, 

emocji, myśli, pragnień i woli,

 wskazówki do nauki prowadzenia 

dialogu i zadawania pytań.

Materiały rozwijają m.in. umiejętność 

komunikowania się oraz uzupełniają 

wiadomości o środowisku naturalnym 

i społecznym.

Wokół pór roku.  
Układam, opowiadam
10 historyjek obrazkowych.

Tematyka:  
sytuacje społeczne 

i zmiany zachodzące w środowisku 

naturalnym, 

pojęcia czasowe (najpierw, potem, 

później, wcześniej, następnie itp.). 

Materiały rozwijają m.in. myślenie 

przyczynowo-skutkowe, umiejętność 

wypowiadania się, logicznego kojarzenia 

faktów i wnioskowania.

Wokół pór rrookkuu..
Rozmowy Oli i Adama
20 t k
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Wokół pór roku.
Karty demonstracyjne i materiały interaktywne
46 kart demonstracyjnych i 150 ćwiczeń interaktywnych.

Przykładowa tematyka kart:

 pory roku, kalendarz i święta (np. Nowy Rok, Wielkanoc),

 przyroda (np. zwierzęta dzikie i domowe, zboża) i zjawiska pogodowe,

 bezpieczeństwo i odpoczynek,

 Polska i świat.

Ćwiczenia interaktywne polegają m.in. na:

 ćwiczeniu dodawania sposobem pisemnym,

 uzupełnianiu brakujących elementów historyjek obrazkowych,

 układaniu obrazków w kolejności,

 różnicowaniu i wskazywaniu produktów, wyrazów, symboli,

 wskazywaniu dobrych i bezpiecznych zachowań,

 tworzeniu zbiorów.

Cechy:

 do każdego ćwiczenia dołączone jest nagranie polecenia,

 system wzmocnień motywujący do samodzielnej pracy,

 uniwersalna, kompleksowa pomoc dydaktyczna.

MATERIAŁY INTERAKTYWNE

nagranie polecenia zamykanie ćwiczenia

możliwość wyświetlenia 

rozwiązania ćwiczenia

możliwość zrobienia jeszcze raz 

całego ćwiczenia od początku

przejście do poprzedniego 

ćwiczenia

anie ćwiczenia

przejście

do kolejnego 

ćwiczenia
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POZNAĆ I ZROZUMIEĆ 
UCZUCIA

Cel serii: wspieranie rozwoju emocjonalnego uczniów, a zwłaszcza nauka rozpoznawania 

i wyrażania uczuć, radzenia sobie z uczuciami, budowania relacji międzyludzkich.

Cechy charakterystyczne serii: realistyczne, dobrane do wieku uczniów fotografie, symbole PCS.

Zadania w ćwiczeniach polegają na: czytaniu, łączeniu elementów, dopasowywaniu, zaznaczaniu.

Tematyka:

  jak rozpoznać uczucia i emocje (po twarzy 

i wyglądzie),

  w jakich sytuacjach odczuwamy poszczególne 

emocje,

  jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami,

  jak okazywać uczucia.

Omówione uczucia/emocje:

 złość,

 strach,

 radość,

 smutek,

 wstyd,

 nuda,

 duma,

  wstręt,

  zazdrość,

  stres,

  żałoba,

  flirtowanie,

  zakochanie,

  miłość,

  przyjaźń.

Materiały ćwiczeniowe:  
karty pracy, czytanki, opowiastki

Materiały edukacyjne: historyjki obrazkowe, historyjki społeczne, 

poradnik pozytywny, gra karciana, plansze magnetyczne

1PAKIET

  Nasz wewnętrzny świat
  Świat uczuć Ani i Kuby
  Za co kochają nas 
zwierzęta

  Jak sobie radzić 
z uczuciami

  Co by było, gdyby…
  Uczucia w nas 
i w relacjach ze światem

PUBLIKACJE MOŻNA 
KUPIĆ W PAKIETACH 

LUB POJEDYNCZO

  Nasz wewnętrzny świat
  Świat uczuć Ani i Kuby
  Za co kochają nas 
zwierzęta

2PAKIET

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ UCZUCIA       KLASY 4-8

Materiały 
edukacyjne

9
publikacji

3 materiały ćwiczeniowe,  

6 materiałów edukacyjnych

79
kart pracy
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MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ UCZUCIA       KLASY 4-8

Poznać i zrozumieć uczucia.
Nasz wewnętrzny świat
Karty pracy pomagają w rozpoznawaniu stanów 

emocjonalnych (aspekty fizjologiczne, behawioralne 

itd.) u siebie i u innych ludzi, opisują sposoby wyrażania 

tych stanów (sposoby pożądane i niepożądane) oraz 

omawiają zagadnienia związane z relacjami z ludźmi.

Poznać i zrozumieć uczucia.
Za co kochają nas zwierzęta
13 opowiastek o zwierzętach ze zdjęciami 

i ćwiczeniami.

Uczeń dowie się o uczuciach zwierząt, ich 

stosunku do człowieka i odwrotnie oraz 

o tym, jak się o nie troszczyć. 

Poznać i zrozumieć uczucia.
Świat uczuć Ani i Kuby
20 czytanek, których bohaterami są Ania i Kuba.

Tematyka m.in.:

  uczucia (np. zakochanie, zazdrość, stres, wstyd, 

złość),

  sytuacje w życiu codziennym (np. pomaganie, 

kłótnia, sukces),

  relacje Ani i Kuby i to, jak sobie radzą z uczuciami.
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MATERIAŁY EDUKACYJNE

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ UCZUCIA       KLASY 4-8

Poznać i zrozumieć uczucia.
Co by było, gdyby…
10 historyjek obrazkowych.

Tematyka i cechy:

  uczucia, które mogą się pojawić u starszych dzieci i nastolatków 

(np. zakochanie, wstyd),

  oswajanie z trudnymi sytuacjami i sposoby radzenia sobie z nimi,

  sytuacje przedstawione w historyjkach mogą przybrać różny 

bieg – o obrocie wydarzeń decydują uczniowie, co jest wstępem 

do dalszej rozmowy na lekcji. 

POZNAAĆĆĆĆ IIII ZZZRRROOZUMIEĆ

Poznać i zrozumieć uczucia.
Potyczki ze Zgrywusem
Gra przeznaczona dla dzieci, młodzieży i dorosłych o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych.

Zasady: od 1 do 5 graczy, talia zawiera 25 kart (12 par oraz kartę „Zgrywus”, 

która nie ma pary), zadaniem uczniów jest dopasować jak najwięcej par.

Cechy:

tematyka emocji i uczuć w życiu człowieka,

  jedna karta obrazuje ekspresję danej emocji lub danego uczucia,

  druga karta ilustruje kontekst sytuacyjny, w którym dana emocja lub 

uczucie może się pojawić.

Poznać i zrozumieć uczucia.
Uczucia w nas i w relacjach ze światem
30 historyjek społecznych.

Przykładowa tematyka: złość, smutek, radość, strach 

wstyd, zazdrość szczęście.

Cel: rozwijanie wiedzy na temat danych uczuć oraz 

sposobów ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi.
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MATERIAŁY EDUKACYJNE

Poznać i zrozumieć uczucia.  
Tablice do komunikacji. Poradnik metodyczny z tablicami do komunikacji
Tematyka:

  uczucia – czym są, jakie mają właściwości, jak się rozwijają,

  specyfika uczuć osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu,

  sposoby wykorzystania materiałów z serii Poznać i zrozumieć uczucia,

  praktyczne strategie pracy z uczniami.

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ UCZUCIA       KLASY 4-8

Poznać i zrozumieć 
uczucia.
Kręgi bliskości
Plansza magnetyczna z kręgami 
i zestaw kilkudziesięciu magnesów.

Cele:

  uświadomienie, że wokół nas są 

różni ludzie – najbliższa rodzina, 

przyjaciele, koledzy, znajomi, 

nauczyciele, ale także osoby 

obce,

  uświadomienie, że z różnymi 

ludźmi wchodzimy w różne 

relacje,

  pokazanie, w jaki sposób budować 

relacje z różnymi osobami.

Poznać i zrozumieć uczucia.
Jak sobie radzić z uczuciami
14 instrukcji zachowań z ilustracjami 

pokazującymi krok po kroku wykonanie 

danego ćwiczenia.

Materiały ułatwiają m.in. radzenie sobie 

w trudnych emocjonalnie sytuacjach 

i rozwijają umiejętność panowania nad 

własnymi emocjami przez wykonywanie 

ćwiczeń. 
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O DOJRZEWANIU

Cel serii: pomoc uczniom w przejściu przez jeden 

z najtrudniejszych etapów w życiu, czyli okres dojrzewania, 

oswojenie ze zmianami fizycznymi i emocjami, które 

pojawiają się w tym czasie, nauka dbania o intymność 

i własne bezpieczeństwo, nauka asertywności.

Cechy charakterystyczne serii: materiały zawierają 

realistyczne ilustracje i zdjęcia oraz krótkie teksty napisane 

tzw. językiem łatwym do czytania.

Zadania w ćwiczeniach polegają na: czytaniu, łączeniu 

elementów, dopasowywaniu, zaznaczaniu.

Tematyka:

  zmiany w wyglądzie, budowa narządów płciowych,

  zmiany nastrojów,

  mutacja, trądzik, miesiączka i inne trudne dla uczniów 

symptomy dojrzewania,

  dbanie o higienę i ubiór,

  ochrona intymności, asertywność i własne 

bezpieczeństwo,

  relacje z ludźmi,

  dbanie o zdrowie, wizyty u ginekologa i urologa.

Materiały ćwiczeniowe: 
karty pracy, czytanki, tabela zmian

9
publikacji

dla dziewcząt

3 materiały ćwiczeniowe,  

6 materiałów  

edukacyjnych

O DOJRZEWANIU     KLASY 4-8

Materiały 
edukacyjne
MMaatteeriiały

9
publikacji

dla chłopców

3 materiały ćwiczeniowe,  

6 materiałów  

edukacyjnych
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 Co warto wiedzieć 
o sobie?
 Pamiętnik Zuzy
 Będę kobietą
 Układam, 
opowiadam
 Co to jest 
dojrzewanie?
 Dbam o siebie

1PAKIET

 Co warto wiedzieć 
o sobie?
 Pamiętnik Zuzy
 Będę kobietą

2PAKIET

 Co warto wiedzieć 
o sobie?
 Blog Tomka
 Będę mężczyzną
 Układam, 
opowiadam
 Co to jest 
dojrzewanie?
 Dbam o siebie

3PAKIET

 Co warto wiedzieć 
o sobie?
 Blog Tomka
 Będę mężczyzną

4PAKIET

Publikacje można kupić w pakietach lub pojedynczo

Materiały edukacyjne: historyjki obrazkowe, historyjki społeczne, instrukcje, plansze magnetyczne, 

ćwiczenia interaktywne
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MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

O dojrzewaniu. 
Dziewczęta.
Pamiętnik Zuzy
20 czytanek w formie pamiętnika 

z zestawami pytań do prowadzenia 

rozmów w klasie.

Cel: pokazanie okresu dojrzewania 

z punktu widzenia uczennicy, 

oswojenie ze zmianami.

Tematyka:

depilacja, trądzik, dbanie 

o siebie,

wybór pierwszego stanika,

zmiany nastroju,

relacje z kolegami.

O DOJRZEWANIU     KLASY 4-8

O dojrzewaniu. Dziewczęta.
Co warto wiedzieć o sobie?
156 kart pracy i kart edukacyjnych.

Cele: przygotowanie uczennicy na zmiany zachodzące 

w okresie dojrzewania i oswojenie jej z nimi.

Tematyka:

dojrzewanie,

  intymne części ciała,

  budowa narządów 

płciowych,

  miesiączka,

  higiena i ubiór,

  wizyta u ginekologa. 

O dojrzewaniu. 
Dziewczęta.
Będę kobietą
Tabela zmian z obrazkami 
i podpisami.

Cele: uświadomienie uczennic, 

że dojrzewanie jest czymś 

normalnym, ułatwienie pracy 

w tym obszarze z uczennicami, 

które mają trudności z czytaniem. 
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MATERIAŁY EDUKACYJNE

O dojrzewaniu. Dziewczęta.
Poradnik metodyczny
Tematyka:

sposoby wsparcia dziewcząt z niepełnosprawnością 

intelektualną, spektrum autyzmu i sprzężeniami 

w przechodzeniu przez okres dojrzewania,

specyfika problemów, na jakie narażone są uczennice 

w czasie zmian zachodzących w okresie dojrzewania,

tablice do komunikacji z symbolami dotyczącymi 

dojrzewania.

O DOJRZEWANIU     KLASY 4-8

O dojrzewaniu. Dziewczęta.
Co to jest dojrzewanie?
30 historyjek do czytania.

Tematyka:

dlaczego człowiek dojrzewa?

zmiany zachodzące na przestrzeni 

kilkunastu lat,

dojrzewanie chłopców.

O dojrzewaniu. Dziewczęta.
Układam, opowiadam
10 historyjek obrazkowych.

Cele: zapoznanie dziewcząt z różnymi 

sytuacjami, które mogą im się zdarzyć, 

poinstruowanie uczennic, co powinny 

zrobić, gdy np. pojawia się trądzik lub 

miesiączka.

Materiały usprawniają m.in. myślenie 

przyczynowo-skutkowe i uczą 

zachowań związanych ze specyfiką płci.

O dojrzewaniu. Dziewczęta.
Dbam o siebie
Zestaw instruktaży do nauki wybranych 

codziennych czynności higienicznych.

4 instruktarze na spirali (nauka 

kolejności działań składających się 

na daną czynność).

7 kart formatu A4 z zestawem 

małych ilustracji do ułożenia 

historyjek obrazkowych.

Tematyka: depilacja, zmiana podpaski, 
mycie części intymnych.

O dojrzewaniu. Dziewczęta.
5 plansz magnetycznych (1 główna i 4 plansze z magnesami 

do wypychania)

Tematyka: części ciała, dbanie o higienę, odpowiednie kosmetyki 

i bielizna.
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MATERIAŁY INTERAKTYWNE

O dojrzewaniu. Dziewczęta.
Karty demonstracyjne i ćwiczenia interaktywne 
25 kart demonstracyjnych i 40 ćwiczeń interaktywnych oraz 3 animacje (z wersją 

w języku migowym dla osób niedosłyszących i niesłyszących).

Tematyka kart demonstracyjnych, np.:

dojrzewanie (np. zmiany w ciele, 

identyfikowania siebie jako osoby 

znajdującej się w tym okresie rozwoju),

intymne części ciała (nazewnictwo, 

budowa narządów płciowych, pojęcie 

intymności, jej ochrona i mówienie 

„nie”),

miesiączka (higiena i radzenie sobie 

z bolesną miesiączką),

higiena i ubiór (higiena ciała, bielizna, 

kosmetyki),

wizyta u ginekologa (przygotowanie 

do wizyty i umiejętność prawidłowego 

zachowania się podczas wizyty).

Ćwiczenia interaktywne polegają m.in. na:

dopasowywaniu i łączeniu elementów 

(np. zdjęć, wyrazów i fragmentów zdań, 

podpisów do obrazków),

wskazywaniu dobrych i bezpiecznych 

zachowań,

różnicowaniu i wskazywaniu 

produktów, wyrazów, symboli,

udzielaniu odpowiedzi typu tak/nie,

rozróżnianiu zdań prawdziwych 

i fałszywych,

wyborze według określonego 

kryterium,

wykonywaniu prezentacji.

Cechy:

ćwiczenia wzmacniające poczucie 

sprawstwa,

system wzmocnień motywujący 

do samodzielnej pracy,

uniwersalna, kompleksowa pomoc 

dydaktyczna.

nagranie polecenia zamykanie ćwiczenia

możliwość wyświetlenia 

rozwiązania ćwiczenia

możliwość zrobienia jeszcze raz 

całego ćwiczenia od początku

przejście do poprzedniego 

ćwiczenia

przejście

do kolejnego 

ćwiczenia

O DOJRZEWANIU     KLASY 4-844



MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

O DOJRZEWANIU     KLASY 4-8

O dojrzewaniu. Chłopcy.
Blog Tomka
20 czytanek w formie bloga 

z zestawami pytań do prowadzenia 

rozmów w klasie.

Cel: pokazanie okresu dojrzewania 

z punktu widzenia ucznia, który 

ma ten etap już za sobą.

Tematyka:

zmiany w wyglądzie, zarost, 

mutacja,

kontakt internetowy 

i bezpieczeństwo w Sieci,

emocje. 

O dojrzewaniu. Chłopcy.
Co warto wiedzieć o sobie?
63 karty pracy i 81 kart edukacyjnych.

Cel: przygotowanie i oswojenie ucznia ze zmianami 

zachodzącymi w okresie dojrzewania.

Tematyka:

dojrzewanie,

intymne części ciała 

i ich budowa,

erekcja i wytrysk,

higiena i golenie,

wizyta u urologa.

O dojrzewaniu. 
Chłopcy.
Będę mężczyzną
Tabela zmian z obrazkami 
i podpisami.

Cele: uświadomienie uczniów, 

że dojrzewanie jest czymś 

naturalnym, ułatwienie pracy 

w tym obszarze z uczniami, którzy 

mają trudności z czytaniem.
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O dojrzewaniu. Chłopcy. 
Poradnik metodyczny
Tematyka:

  sposoby wsparcia chłopców 

z niepełnosprawnością 

intelektualną, spektrum autyzmu 

i sprzężeniami w przechodzeniu 

przez okres dojrzewania,

  specyfika problemów, na jakie 

narażeni są uczniowie w czasie 

zmian zachodzących w okresie 

dojrzewania,

  tablice do komunikacji 
z symbolami dotyczącymi 

dojrzewania.

O DOJRZEWANIU     KLASY 4-8

O dojrzewaniu. Chłopcy.
Układam, opowiadam
10 historyjek obrazkowych.

Cele: zapoznanie chłopców z różnymi 

sytuacjami, które mogą się im przytrafić, 

poinstruowanie, co powinni zrobić, 

gdy np. pojawia się zarost, zaczepia ich 

nieznajomy.

Materiały usprawniają m.in. myślenie 

przyczynowo-skutkowe i uczą zachowań 

związanych ze specyfiką płci. 

O dojrzewaniu. Chłopcy.
Dbam o siebie
Zestaw instruktaży do nauki wybranych codziennych 

czynności higienicznych:

  4 instruktarze na spirali 
(nauka kolejności działań 

składających się na daną 

czynność),

  7 kart formatu A4 

z zestawem małych 

ilustracji do ułożenia 

historyjek obrazkowych.

Tematyka: golenie, mycie części intymnych.

ymi

trafić,

ch 

O dojrzewaniu. Chłopcy
5 plansz magnetycznych (1 główna 

i 4 plansze z magnesami do wypychania)

Tematyka: części ciała, dbanie o higienę, 

odpowiednie kosmetyki i bielizna.

O dojrzewaniu. Chłopcy.
Co to jest dojrzewanie?
27 historyjek społecznych.

Tematyka:

  dlaczego człowiek dojrzewa,

  zmiany w okresie dojrzewania 

u chłopców,

  czym różni się dojrzewanie dziewcząt 

od dojrzewania chłopców.

O ddojrzeewwaanniiiuuu.. CCChhhłłoopppcyy.
Dbam o siebie

t i t kt ż d ki b h d i h
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O dojrzewaniu.
Karty demonstracyjne 
i materiały interaktywne
25 kart demonstracyjnych i 40 ćwiczeń 
interaktywnych oraz 3 animacje 
(z wersjami w języku migowym dla osób 

niedosłyszących i niesłyszących).

Tematyka kart demonstracyjnych np.:

 dojrzewanie (np. zmiany w ciele, 

identyfikowania siebie jako osoby 

znajdującej się w tym okresie rozwoju),

  intymne części ciała (nazewnictwo, 

budowa narządów płciowych, pojęcie 

intymności, jej ochrona i mówienie 

„nie”),

  erekcja i wytrysk (co to jest erekcja 

i wytrysk, radzenie sobie z nowymi 

reakcjami ciała w sytuacjach 

niepożądanych),

  higiena ciała i golenie, (odpowiednie 

kosmetyki i golarki),

  wizyta u urologa (przygotowanie 

do wizyty i umiejętność prawidłowego 

zachowania się u lekarza).

Ćwiczenia interaktywne polegają m.in. na:

 dopasowywaniu i łączeniu elementów 

(np. zdjęć, wyrazów i fragmentów zdań, 

podpisów do obrazków),

  wskazywaniu dobrych i bezpiecznych 

zachowań,

  różnicowaniu i wskazywaniu 

produktów, wyrazów, symboli,

  udzielaniu odpowiedzi typu tak/nie,

  rozróżnianiu zdań prawdziwych 

i fałszywych,

  wyborze według określonego 

kryterium,

  wykonywaniu prezentacji.

Cechy:

  ćwiczenia wzmacniające poczucie 

sprawstwa,

  system wzmocnień motywujący 

do samodzielnej pracy,

  uniwersalna, kompleksowa pomoc 

dydaktyczna.

MATERIAŁY INTERAKTYWNE

nagranie polecenia zamykanie ćwiczenia

przejście

do kolejnego 

ćwiczenia

możliwość wyświetlenia 

rozwiązania ćwiczenia

możliwość zrobienia jeszcze raz 

całego ćwiczenia od początku

przejście do poprzedniego 

ćwiczenia
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Cel: przygotowanie uczniów do samodzielności po skończeniu edukacji i wejścia na rynek 

pracy, zapoznanie uczniów z ich mocnymi i słabymi stronami, nauka załatwiania spraw 

w urzędach i innych instytucjach, nauka organizowania sobie czasu wolnego.

Cechy charakterystyczne serii: teksty i dialogi napisane tzw. językiem łatwym do czytania, 

materiały dostosowane do możliwości uczniów, realistyczne zdjęcia i ilustracje.

Tematyka:

  ocena swoich możliwości, poziomu wiedzy 

i umiejętności oraz ankieta umiejętności 

społecznych,

  zainteresowania, marzenia, pomysły 

na przyszłość, czas wolny,

  prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych,

  instytucje, które się zajmują sprawami osób 

niepełnosprawnych,

  odpowiedzialność, dokonywanie wyborów, 

asertywność, sovoir-vivre,

  jak szukać pracy (np. spotkanie 

z doradcą zawodowym, wzory cv, 

listu motywacyjnego, przygotowanie 

do rozmowy o pracę, świadectwo 

ukończenia szkoły),

  opisy 11 miejsc pracy i charakterystyka 

osoby, która może wykonywać daną pracę,

  dbanie o wygląd,

  pomaganie innym i proszenie o pomoc,

  praktyki wspomagane i trening 

mieszkaniowy.

O DOROSŁOŚCI

  Tacy sami, ale inni
  Aktywni społecznie
  Aktywni zawodowo
  Jesteśmy samodzielni
  Układam, opowiadam
  Ola i Adam są dorośli

1PAKIET

Materiały ćwiczeniowe: karty pracy

  Tacy sami, ale inni
  Aktywni społecznie
  Aktywni zawodowo

2PAKIET

11
publikacji

3 materiały ćwiczeniowe,  

8 materiałów edukacyjnych

164
karty pracy

Materiały edukacyjne: historyjki, karty informacyjne, instrukcje, 

książka kucharska, czytanki, ćwiczenia interaktywne, filmy

O DOROSŁOŚCI     PDP

PUBLIKACJE MOŻNA 
KUPIĆ W PAKIETACH 

LUB POJEDYNCZO
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O dorosłości. Tacy sami, ale inni
O dorosłości. Aktywni społecznie
O dorosłości. Aktywni zawodowo
164 karty pracy w 3 zeszytach

Cel: przygotowanie uczniów do możliwie samodzielnego 

funkcjonowania po skończeniu szkoły przysposabiającej 

do pracy.

Tematyka:

  planowanie przyszłości,

  dokumenty – przygotowanie i wypełnianie (np. ankiety 

osobowe, podania, cv, listy motywacyjne),

  odpowiedzialność, samodzielność, współpraca,

  dobre zachowanie i dbanie o siebie,

  cechy dobrego pracownika.

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE
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MATERIAŁY EDUKACYJNE

O DOROSŁOŚCI     PDP

O dorosłości.
Co mogę robić?
11 miejsc pracy, w których mogą pracować osoby 

niepełnosprawne np.:  

  biuro, 

  zakład introligatorski, 

  zakład fryzjerski, 

  sklep, 

  biblioteka, 

  myjnia samochodowa, 

  gospodarstwo rolne, 

  dom pomocy społecznej.

Charakterystyka zadań wykonywanych w danym 

miejscu i zawodzie (np. pomocnik bibliotekarza, 

asystent fryzjera).

Opis cech, jakimi powinna charakteryzować się osoba 

starająca się o pracę na danym stanowisku.

O dorosłości.
Gdzie znajdę wsparcie?
Zestaw kart informacyjnych o chronionym rynku 

pracy i 18 instytucjach, które zajmują się sprawami 

osób z niepełnosprawnościami:

  centra pomocy rodzinie,

  niepubliczne agencje zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych,

  Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie,

  środowiskowe domy samopomocy,

  warsztaty terapii zajęciowej,

  zakład aktywności zawodowej. 
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O dorosłości.
Lubię gotować
11 przepisów, zestaw etykiet z ilustracjami 

produktów, 2 foliowane koperty 

(do przechowywania wszystkich etykiet, na listę 

zakupów zabieraną do sklepu).

Cel: zachęca do samodzielnego lub 

wspomaganego przygotowywania codziennych 

potraw, nauka podstaw higieny i bezpieczeństwa 

w kuchni.

Każdy przepis składa się ze spisu potrzebnych 

produktów i przyborów kuchennych oraz 

obrazkowej instrukcji przedstawiającej sposób 

wykonania potrawy. 

O dorosłości.
Ola i Adam są dorośli
20 czytanek, których bohaterami są Ola i Adam.

Cel: informowanie o dorosłym życiu osób 

z niepełnosprawnościami i rozwijanie 

kompetencji społecznych.

Tematyka:

  emocje, marzenia,

  spotkania towarzyskie,

  krąg wsparcia,

  self-adwokaci,

  praktyki wspomagane,

  pomaganie osobom starszym.
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O DOROSŁOŚCI     PDP

O dorosłości.
Jesteśmy samodzielni
11 instrukcji zachowań.

Cel: nauka samodzielnego funkcjonowania i załatwianie 

ważnych spraw.

Przykładowa tematyka: rozmowa z pracodawcą, wizyta 

u lekarza, nauka czynności typu prasowanie, kupowanie 

butów.

O dorosłości.
Układam, opowiadam
7 historyjek obrazkowych w tym 8-stronicowa 

broszura ze wzorami historyjek, 7 kart ze zdjęciami 

do wypychania, 2 karty z podpisami do wypychania.

Tematyka:

  spotkanie,

  choroba,

  praca w biurze,

  zakupy,

  mieszkanie treningowe.
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INSTRUKCJE 
ZACHOWAŃ

Cel: pomoc uczniom w zwiększaniu ich samodzielności i zapoznawaniu ich z typowymi sytuacjami w życiu społecznym.

Cechy charakterystyczne serii: proste teksty napisane tzw. językiem łatwym do czytania, realistyczne zdjęcia, każda 

publikacja skoncentrowana na jednej tematyce, publikacje ułatwiające funkcjonowanie ucznia.

Zadania w ćwiczeniach polegają na: ćwiczeniu (samodzielnym i z pomocą nauczyciela lub rodzica) ważnych w życiu ucznia 

czynności w oparciu o proste instrukcje

Przykładowa tematyka:

 higiena i choroba,

  pory roku,

 kino, kawiarnia, zakupy, jedzenie,

 dobre maniery i dbanie o wygląd,

 komunikacja,

  nagłe zdarzenia i bezpieczeństwo (na drodze, 

w Internecie).

NOWOŚĆ 2019
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MATERIAŁY EDUKACYJNE

INSTRUKCJE ZACHOWAŃ    

Instrukcje zachowań.
Higiena
Cel: uczenie dbania o higienę.

Tematyka: mycie rąk, mycie twarzy, 

mycie zębów, czyszczenie paznokci.

Instrukcje zachowań.
Choroba
Cel: oswojenie ucznia z przykrymi 

dolegliwościami podczas choroby, 

rozwijanie jego samodzielności, a zwłaszcza 

nauka samoobsługi podczas choroby.

Tematyka: pierwsze objawy choroby, 

higiena podczas kataru i kaszlu, 

przyjmowania leków, sposoby zapobiegania 

chorobie.

Instrukcje zachowań.
Pory roku
Cel: rozwijanie samodzielności ucznia 

i przedstawienie zajęć wykonywanych 

na świeżym powietrzu jako dobrego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu.

Tematyka: wiosna, lato, jesień, zima, 

dobór ubrań, bezpieczeństwo podczas 

zabaw w plenerze, praca w ogrodzie.
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INSTRUKCJE ZACHOWAŃ    

Instrukcje zachowań.
Kino
Cel: przygotowanie 

do samodzielnego wyjścia do kina.

Tematyka: wybór filmu, zakup biletu, 

zachowanie w trakcie seansu.

Instrukcje zachowań.
Kawiarnia
Cel: przygotowanie 

do samodzielnego wyjścia 

do kawiarni.

Tematyka: wybór miejsca, 

złożenie zamówienia, płacenie, 

kulturalne zachowanie.

Instrukcje zachowań.
Dobre maniery
Cel: uczenie dobrych zachowań.

Tematyka: powitania, pożegnania, 

zwroty grzecznościowe, 

zachowania, wobec innych osób.

56



MATERIAŁY EDUKACYJNE

INSTRUKCJE ZACHOWAŃ    

Instrukcje zachowań.
Komunikacja miejska
Cel: przygotowanie ucznia 

do bezpiecznego i w miarę 

możliwości samodzielnego 

posługiwania się środkami 

transportu.

Tematyka: prawidłowy wybór 

środka transportu, zakup biletu, 

zasady obowiązujące podczas 

podróży.

Instrukcje zachowań.
Nagłe zdarzenia
Cel: przygotowanie ucznia 

na nagłe zdarzenia, omawianie 

sytuacji niebezpiecznych.

Tematyka: udzielanie pierwszej 

pomocy, ewakuacja, numery 

alarmowe.

Instrukcje zachowań. 
Bezpieczeństwo na drodze
Cel: przygotowanie ucznia 

do bezpiecznego poruszania się 

po drogach.

Tematyka: przechodzenie przez ulicę 

na przejściu dla pieszych z sygnalizacją 

świetlną oraz bez niej, jazda 

na rowerze, poruszanie się pieszo.
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4 5

JEDZENIE 1. JEDZENIE W DOMU

1. JEDZENIE W DOMU

ZASTANÓW SIĘ, CO CHCESZ ZJEŚĆ.

UMYJ RĘCE MYDŁEM I WYTRZYJ JE.

IDŹ DO KUCHNI, OTWÓRZ LODÓWKĘ  
LUB SZAFKĘ Z JEDZENIEM.

WYBIERZ, CO CHCESZ ZJEŚĆ.

NOW
OŚĆ 20

19

ZA

NOW
OŚĆ

OW
OŚĆ

8 9

SPRAWDZAJ POGODĘ PRZED WYJŚCIEM.

ZIMĄ – SPRAWDŹ, CZY JEST MRÓZ.
JEŻELI JEST MRÓZ, UBIERZ SIĘ CIEPŁO:  
WŁÓŻ CIEPŁĄ KURTKĘ, ZIMOWE BUTY,  
CZAPKĘ, SZAL I RĘKAWICZKI.

JESIENIĄ – SPRAWDŹ, CZY PADA DESZCZ.
JEŻELI PADA DESZCZ, WŁÓŻ PŁASZCZ 
PRZECIWDESZCZOWY LUB WEŹ PARASOL.

2. WYBÓR ODZIEŻY W ZALEŻNOŚCI 
OD POGODY

2. WYBÓR ODZIEŻY W ZALEŻNOŚCI OD POGODYUBIERANIE SIĘ

NOW
OŚĆ 20

19

INSTRUKCJE ZACHOWAŃ    

Instrukcje zachowań.
Zakupy
Cel: przygotowanie ucznia 

do możliwie samodzielnego robienia 

zakupów.

Tematyka: wybór sklepu i produktów, 

płacenie.

Instrukcje zachowań.
Ubranie
Cel: rozwijanie samodzielności ucznia, 

a zwłaszcza nauka w miarę samodzielnego 

wybierania ubrań w domu i w sklepie, 

przymierzania ubrań w przymierzalni 

(z poszanowaniem intymności własnej 

i innych osób) kupowania wybranego 

ubrania.

Tematyka: samodzielne ubieranie się, 
wybór odzieży dopasowanej do pogody 

i okoliczności, estetyka, czystość, świeżość 

oraz wygląd ubrań, samodzielny zakup 

w sklepie (lub przy wsparciu), kulturalne 

zachowanie w sklepie. 

Instrukcje zachowań.
Jedzenie
Cel: nauka samodzielności 

ucznia, a zwłaszcza wskazanie właściwych 

sposobów postępowania, kiedy jest głodny.

Tematyka: przygotowanie kanapki, 

gotowanie z przepisu, korzystanie 

z posiłków serwowanych w postaci 

szwedzkiego stołu, zachowanie przy stole. 
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10 11

CZAS WOLNY

1. MÓJ CZAS WOLNY

ZASTANÓW SIĘ, CZYM JEST CZAS WOLNY.

ZASTANÓW SIĘ, JAKI POŻYTEK MASZ  
Z WOLNEGO CZASU.

PLANUJ SWÓJ WOLNY CZAS.

ZASTANÓW SIĘ, ILE MASZ WOLNEGO CZASU  
W CIĄGU DNIA, TYGODNIA.

1. MÓJ CZAS WOLNY

WOLNY
CZAS?

NOW
OŚĆ 20

19

2 3

NIE POKAZUJ OSOBOM POZNANYM W SIECI 
ŻADNYCH ZDJĘĆ I FILMÓW. 

POWIEDZ DOROSŁEMU, KIEDY KTOŚ POZNANY  
W INTERNECIE TWIERDZI, ŻE POTRZEBUJE 
POMOCY.

NIE ODPOWIADAJ NA DZIWNE WIADOMOŚCI  
OD OSÓB POZNANYCH W INTERNECIE. 
POKAŻ JE DOROSŁEMU.

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE 1. ZNAJOMOŚCI W INTERNECIE

1. ZNAJOMOŚCI W INTERNECIE

LEPIEJ POWIEM
 DOROSŁEMU.

NOW
OŚĆ 20

19

6 7

KOMUNIKACJA 1. WYRAŻAM SWOJE ZDANIE

1. WYRAŻAM SWOJE ZDANIE

ZASTANÓW SIĘ, CO CHCESZ POWIEDZIEĆ. 

NIE PRZERYWAJ, POCZEKAJ NA SWOJĄ KOLEJ.

PATRZ NA OSOBĘ, DO KTÓREJ MÓWISZ.

MÓW SPOKOJNIE, NIE PODNOŚ GŁOSU.

NOW
OŚĆ 20

19

INSTRUKCJE ZACHOWAŃ    

Instrukcje zachowań.
Czas wolny
Cel: rozwijanie samodzielności ucznia 

w zakresie planowania własnego wolnego 

czasu i odpoczynku.

Tematyka: pojęcie wolnego czasu; sposoby 

spędzania wolnego czasu, bezpieczeństwo 

podczas spędzania wolnego czasu (wsparcie 

ucznia w wyborach, gdzie i z kim może 

spędzać swój wolny czas). 

Instrukcje zachowań.
Bezpieczeństwo w Internecie
Cel: przygotowanie ucznia do bezpiecznego 

korzystania z Internetu, ułatwienie 

nauczycielom i rodzicom edukacji 

podopiecznych w tym zakresie.

Tematyka: konta na portalach 

społecznościowych, ostrożność w stosunku 

do osób poznanych w Sieci, prywatność 

w Internecie. 

Instrukcje zachowań.
Komunikacja między nami
Cel: rozwijanie umiejętności 

komunikowania się.

Tematyka: sposoby wyrażania własnego 

zdania, komunikacja z osobami, 

które nie mówią lub posługują się 

alternatywnymi formami komunikacji, 

komunikaty w komunikacji i instytucjach, 

zasady udanej komunikacji, sposoby 

podtrzymywania komunikacji 

i nawiązywania interakcji. 

59



KARTY 
DEMONSTRACYJNE

Cel: rozwijanie funkcji poznawczych, pomoc uczniom w utrwaleniu wiedzy, uatrakcyjnienie procesu uczenia się dzięki 

kolorowym, ciekawym materiałom.

Cechy charakterystyczne serii: kolorowe plansze z dużymi wyraźnymi ilustracjami pogrupowanymi tematycznie.

Seria składa się z 4 publikacji – kart demonstracyjnych, które pomagają uczniom w utrwalaniu podstawowych zagadnień 

związanych z:

 pogodą i zjawiskami atmosferycznymi,

 cechami pór roku,

  Polską – symbolami związanymi z Polską, miastami, podziałem administracyjnym, sąsiadami Polski,

  najbardziej charakterystycznymi elementami kontynentów.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

KARTY DEMONSTRACYJNE   

Karty demonstracyjne.
Polska
Cel: rozwijanie wiedzy uczniów o Polsce.

Tematyka: flaga, godło, podział administracyjny, największe miasta, mapa naszego 

kraju, ciekawostki na temat miast, gór oraz morza.
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MATERIAŁY EDUKACYJNE

KARTY DEMONSTRACYJNE   

Karty 
demonstracyjne.
Świat
Cel: rozwijanie wiedzy uczniów 

na temat kontynentów.

Tematyka: kontynenty, 

charakterystyczne miejsca 

i zwierzęta, mapa świata.

Karty demonstracyjne.
Pory roku
Cel: rozwijanie wiedzy o porach roku, 

zmianach w przyrodzie i zjawiskach 

atmosferycznych.

Tematyka:

  pory roku i miesiące,

  pojęcie temperatury (ciepło, zimno, 

mroźno),

  ubieranie się odpowiedno 

do warunków pogodowych.

Karty demonstracyjne.
Pogoda
Cel: rozwijanie wiedzy o pogodzie i zjawiskach atmosferycznych.

Tematyka:

  symbole zjawisk atmosferycznych,

  zachmurzenie, opady, wiatr, burza itp.,

  zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pór roku.
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CZYTAM SAM

Cel: przygotowanie uczniów do samodzielności i samoobsługi, przygotowanie uczniów do poznania mocnych i słabych 

stron, budowanie samoświadomości i umiejętności organizowania sobie czasu wolnego.

Cechy charakterystyczne serii: teksty napisane tzw. językiem łatwym do czytania, sytuacje opisywane w publikacjach 

odpowiadają realnym, codziennym sytuacjom, z jakimi spotykają się uczniowie.

Tematyka:

 dobre i kulturalne zachowania,

  pomoc w domu,

  jaki jestem,

  kim jestem,

  jestem konsumentem.

CZYTAM SAM    62



22

NIE PLOTKUJĘ

CZĘSTO ROZMAWIAM Z KOLEŻANKAMI I KOLEGAMI. 
MÓWIĄC O INNYCH OSOBACH, NIE PRZEKAZUJĘ 
NIEPOTWIERDZONYCH INFORMACJI. 
MÓWIĘ TYLKO PRAWDĘ. 
NIE WYMYŚLAM. NIE PLOTKUJĘ. NIE JESTEM ZŁOŚLIWA  
W STOSUNKU DO INNYCH.
NAWET JEŻELI POKŁÓCIŁAM SIĘ Z KOLEŻANKĄ,  
NIE MÓWIĘ INNYM O NIEJ ŹLE. 

ZADANIA DO WYKONANIA: 

1.  ZAPROPONUJ KOLEGOM ZABAWĘ W GŁUCHY TELEFON. 

2.  ZAPYTAJ MAMĘ, DLACZEGO PLOTKOWANIE MOŻE 
SKRZYWDZIĆ KOLEŻANKĘ.

23

DBAM O KULTURĘ SŁOWA

ZAWSZE DBAM, BY TO, CO MÓWIĘ, BYŁO ZROZUMIAŁE 
DLA INNYCH. 
MÓWIĘ WYRAŹNIE I GŁOŚNO, ALE NIE KRZYCZĘ. 
UŻYWAM SŁÓW AKCEPTOWANYCH SPOŁECZNIE.
NIE UŻYWAM WULGARYZMÓW.
JESTEM UPRZEJMY. UŻYWAM ZWROTÓW 
GRZECZNOŚCIOWYCH.
MOJA NAUCZYCIELKA MÓWI, ŻE JESTEM KULTURALNY. 
DBAM O KULTURĘ SŁOWA.

ZADANIA DO WYKONANIA:

1.  POWIEDZ KOLEDZE, CO OZNACZA DBAŁOŚĆ  
O KULTURĘ SŁOWA. 

2.  ODEGRAJ Z KOLEGĄ SCENKI:
 – „PRZYWITANIE Z SĄSIADKĄ”,
 – „PRZYWITANIE Z KOLEGĄ”,
 – „POŻEGNANIE Z NAUCZYCIELKĄ”.

NOW
OŚĆ 20

19

MATERIAŁY EDUKACYJNE

24

DOBRE ZACHOWANIE PRZY STOLE

WIEM, JAK SIĘ ZACHOWAĆ PRZY STOLE. 
PRZYPOMNIAŁEM MŁODSZEJ SIOSTRZE O ZASADACH 
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY STOLE:

 UMYJ RĘCE PRZED POSIŁKIEM.
 JEDZ POWOLI, Z ZAMKNIĘTYMI USTAMI. 
 SIEDŹ PROSTO.
 ROZMAWIAJ CICHO PODCZAS POSIŁKU.
 UŻYWAJ SŁÓW: „PROSZĘ”, „DZIĘKUJĘ”, „PRZEPRASZAM”.
 POPROŚ O PODANIE POTRAWY, KTÓRA STOI DALEKO.

ZADANIA DO WYKONANIA:

1.  RAZEM Z KOLEGAMI WYKONAJ PLAKAT POD TYTUŁEM 
KULTURALNIE PRZY STOLE.

2.  ZAPYTAJ MAMĘ, GDZIE NALEŻY TRZYMAĆ RĘKĘ, 
KTÓREJ NIE UŻYWAMY PODCZAS JEDZENIA ZUPY.

25

PRAWIDŁOWE TRZYMANIE SZTUĆCÓW

PRAWIDŁOWE POSŁUGIWANIE SIĘ SZTUĆCAMI ZAKŁADA, 
ŻE NÓŻ TRZYMAMY W PRAWEJ RĘCE, A WIDELEC W LEWEJ. 
CZASAMI MÓZG DECYDUJE, ŻE WYGODNIEJ JEST TRZYMAĆ 
DŁUGOPIS CZY NÓŻ W LEWEJ RĘCE. MÓWIMY, ŻE TAKIE 
OSOBY SĄ LEWORĘCZNE.
JEST IM WYGODNIEJ. LEPIEJ WYKONUJĄ PRACĘ LEWĄ RĘKĄ. 
NIE NALEŻY IM DOKUCZAĆ. INACZEJ NIE ZNACZY GORZEJ.  

ZADANIA DO WYKONANIA:

1.  ZAPYTAJ MAMĘ, CO OZNACZA OKREŚLENIE SAVOIR- 
-VIVRE (CZYTAJ: SAWUAR WIWR). ZAPISZ W ZESZYCIE.

2. ZAPYTAJ MAMĘ, KTÓRĄ RĘKĄ PISZE. 

3. NAPISZ W ZESZYCIE, KTÓRĄ RĘKĄ TY PISZESZ.

NOW
OŚĆ 20

19

CZYTAM SAM    

CZYTAM SAM.
DOBRE ZACHOWANIE 
W SZKOLE
Cel: prezentacja wzorców 

prawidłowych postaw uczniowskich, 

nauka nawiązywania pozytywnych 

relacji koleżeńskich, pracy zespołowej 

i odpowiednich zachowań wobec 

pracowników szkoły oraz sposobów 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Tematyka:

  dobre zachowanie – co to znaczy?

  szkoła – symbole, pracownicy, 

koleżanki i koledzy, kodeks ucznia,

  komunikatywność i asertywność,

  dbałość o porządek, 

przestrzeganie zasad,

  kompromis, trudne sytuacje, 

reagowanie na krzywdę innych.

CZYTAM SAM.
KULTURALNE 
ZACHOWANIE 
PRZY STOLE
Cel: nauka kulturalnego zachowania 

się podczas spożywania posiłków 

i uczestniczenia w imprezach 

okolicznościowych oraz doskonalenie 

umiejętności prowadzenia 

i podtrzymywania rozmowy.

Tematyka:

  kulturalny – co to znaczy?

  jedzenie i picie – co warto o tym 

wiedzieć?

  piramida zdrowia,

  piękny stół,

  rozmowy przy stole,

  potrawy, przyprawy, napoje.
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12

PUNKTUALNY

ZAWSZE PRZYCHODZĘ O WYZNACZONEJ GODZINIE  
NA UMÓWIONE SPOTKANIE. NIE SPÓŹNIAM SIĘ  
DO SZKOŁY I NA LEKCJE. 
JESTEM PUNKTUALNY. 
SZANUJĘ CZAS INNYCH I SWÓJ. 

ZADANIA DO WYKONANIA:

1.  ZAPISZ W ZESZYCIE GODZINY ROZPOCZĘCIA  
I ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ W KAŻDYM DNIU NAUKI. 

2.  ZAPYTAJ TATĘ, O KTÓREJ GODZINIE ROZPOCZYNA PRACĘ.

13

ŻYCZLIWY

JESTEM ŻYCZLIWY DLA INNYCH, CZĘSTO SIĘ UŚMIECHAM. 
POTRAFIĘ CIESZYĆ SIĘ Z SUKCESÓW INNYCH OSÓB.
BYCIE ŻYCZLIWYM NIC NIE KOSZTUJE.

ZADANIA DO WYKONANIA:

1.  KTO JEST ŻYCZLIWY NA TYM ZDJĘCIU? DLACZEGO? 

2.  POWIEDZ COŚ MIŁEGO KAŻDEMU KOLEDZE Z KLASY.

NOW
OŚĆ 20

19

24

JESTEŚ UCZNIEM

CHODZISZ DO SZKOŁY. JESTEŚ UCZNIEM. 
W SZKOLE PRACUJĄ RÓŻNI NAUCZYCIELE.  
MÓWISZ DO NICH: PAN LUB PANI. 
NAUCZYCIELE OCZEKUJĄ OD CIEBIE SŁUCHANIA  
I WYKONYWANIA POLECEŃ. UCZĄ CIĘ, DBAJĄ  
O TWÓJ ROZWÓJ I BEZPIECZEŃSTWO. 

ZADANIA DO WYKONANIA:

1.  ZAPISZ W ZESZYCIE IMIONA I NAZWISKA SWOICH 
NAUCZYCIELI. 

2.  PODZIĘKUJ TRZEM NAUCZYCIELOM, KTÓRZY CIĘ UCZĄ.  

3.  NAPISZ W ZESZYCIE IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA  
I WICEDYREKTORA TWOJEJ SZKOŁY.

25

KOLEDZY I KOLEŻANKI

W SZKOLE JEST WIELU UCZNIÓW.  
TO SĄ TWOJE KOLEŻANKI I TWOI KOLEDZY. 
ŁĄCZĄ WAS ZAINTERESOWANIA. SŁUCHACIE TEJ SAMEJ 
MUZYKI. UPRAWIACIE TEN SAM SPORT.  
CHODZICIE RAZEM NA WYCIECZKI I ZAJĘCIA. 
LUBICIE ZE SOBĄ SPĘDZAĆ CZAS.

ZADANIA DO WYKONANIA:

1.  CZY MASZ KOLEŻANKĘ LUB KOLEGĘ SPOZA SZKOŁY? 
OPOWIEDZ O NICH MAMIE.

2.  OPOWIEDZ KOLEŻANCE, JAKI FILM OGLĄDAŁEŚ WCZORAJ.

3.  ZAPYTAJ RODZICÓW, CZY MOŻESZ ZAPROSIĆ KOLEGĘ 
DO DOMU.

NOW
OŚĆ 20

19

CZYTAM SAM    

CZYTAM SAM.
JAKI JESTEM?
Cel: budowanie tożsamości ucznia 

i samoświadomości (określenie 

własnych zalet, umiejętności, 

trudności i wad), oswojenie 

z własnymi ograniczeniami 

i budowanie poczucia wartości 

w oparciu o własny potencjał, 

wyznaczenie drogi rozwoju 

osobistego ucznia.

Tematyka:

  czym różnią się ludzie?

  mocne strony człowieka 

– uważność, cierpliwość, 

prawdomówność, 

opiekuńczość itd.

  słabe strony człowieka – 

upartość, lenistwo, złośliwość, 

kłótliwość itd.,

  zainteresowania – sport, taniec, 

rękodzieło itd.

CZYTAM SAM.
KIM JESTEM?
Cel: budowanie tożsamości 

ucznia, rozwijanie wiedzy 

o rolach społecznych, jakie 

uczeń pełni w kolejnych fazach 

życia, uświadomienie uczniom 

ograniczeń wynikających 

z niepełnosprawności.

Tematyka:

  czym różnią się ludzie?

  role społeczne – od narodzin 

do starości,

  obywatel kraju i obywatel 

świata,

  osoby z niepełnosprawnością,

  wygląd zewnętrzny,

  ubiór stosowny 

do okoliczności.
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12

SPRZĄTAM W SWOIM POKOJU

W MOIM POKOJU JEST PORZĄDEK. 
ZAWSZE ODKŁADAM RZECZY NA SWOJE MIEJSCE. 
JESTEM ODPOWIEDZIALNY ZA TO, BY BYŁO W NIM CZYSTO.

ZADANIA DO WYKONANIA:

1.  WYTNIJ Z GAZETY ZDJĘCIA MEBLI PODOBNYCH  
DO TYCH, KTÓRE MASZ W POKOJU.  
PRZYKLEJ W ZESZYCIE. PODPISZ. 

2.  PRZYGOTUJ POJEMNIK NA DROBIAZGI.  
PUDEŁKO NA BUTY OKLEJ PAPIEREM DO PAKOWANIA 
PREZENTÓW. ZRÓB PORZĄDEK NA BIURKU.  
DROBNE PRZEDMIOTY SCHOWAJ DO POJEMNIKA.

13

ŚCIELĘ ŁÓŻKO

NAUCZYŁAM SIĘ SAMODZIELNIE ŚCIELIĆ ŁÓŻKO. 
ROBIĘ TO RANO I WIECZOREM. 
CHOWAM POŚCIEL DO POJEMNIKA. 
ŁÓŻKO NAKRYWAM NARZUTĄ.

ZADANIA DO WYKONANIA:

1.  ZA POMOCĄ MIARKI KRAWIECKIEJ ZMIERZ DŁUGOŚĆ  
I SZEROKOŚĆ ŁÓŻKA, NA KTÓRYM ŚPISZ. DO DŁUGOŚCI  
I SZEROKOŚCI DODAJ PO 20 CENTYMETRÓW – TO BĘDĄ 
WYMIARY TWOJEJ NARZUTY. ZAPISZ W ZESZYCIE, 
JAKIE WYMIARY BĘDZIE MIAŁA TWOJA NARZUTA. 

2.  ZAPROJEKTUJ NARZUTĘ NA ŁÓŻKO.  
NARYSUJ W ZESZYCIE.

NOW
OŚĆ 20

19

8

WIEM, CO KUPUJĘ

W SUPERMARKECIE MOŻNA KUPIĆ WIELE RZECZY.
W DZIALE Z WARZYWAMI KUPIŁAM ŚWIEŻE OGÓRKI.
WYBRAŁAM I WŁOŻYŁAM DO WORECZKA. POŁOŻYŁAM 
NA WAGĘ. NA EKRANIE DOTYKOWYM PRZYCISNĘŁAM 
ZDJĘCIE Z OGÓRKAMI. WYDRUKOWANĄ ETYKIETĘ 
PRZYKLEIŁAM NA WORECZEK.
MAMA NAUCZYŁA MNIE, JAK SPRAWDZAĆ DATĘ 
PRZYDATNOŚCI PRODUKTÓW DO SPOŻYCIA.  
ZWRACAM UWAGĘ, CZY OPAKOWANIE NIE JEST USZKODZONE.

ZADANIA DO WYKONANIA:

1.  SPRAWDŹ W LODÓWCE W DOMU DATĘ WAŻNOŚCI 
MLEKA, MASŁA I JOGURTU. ZAPISZ W ZESZYCIE.

2.  WYTNIJ Z GAZETY ZDJĘCIA DZIESIĘCIU PRODUKTÓW, 
KTÓRE MOŻNA KUPIĆ W SUPERMARKECIE.  
WKLEJ DO ZESZYTU I PODPISZ. POWIEDZ MAMIE,  
KTÓRE PRODUKTY TRZEBA ZWAŻYĆ.

9

W MAŁYM SKLEPIE

SAMODZIELNIE ROBIĘ ZAKUPY W MAŁYM SKLEPIE 
OSIEDLOWYM.
NAJCZĘŚCIEJ KUPUJĘ MLEKO I MASŁO. 
W SKLEPIE PRACUJE PANI ANIA. 
ZNA WSZYSTKICH KLIENTÓW.
CHĘTNIE ZE MNĄ ROZMAWIA. 
PYTA MNIE, CO SŁYCHAĆ W SZKOLE. 

ZADANIA DO WYKONANIA:

1.  ZAPYTAJ TATĘ, KTO TO JEST EKSPEDIENTKA.  
ZAPISZ W ZESZYCIE.

2.  ZAPISZ W ZESZYCIE NAZWĘ SKLEPU,  
KTÓRY JEST NAJBLIŻEJ TWOJEGO DOMU. 

NOW
OŚĆ 20

19

CZYTAM SAM    

CZYTAM SAM.
POMAGAM W DOMU
Cel: budowanie samodzielności 

i zaradności w życiu codziennym 

oraz własnej wartości, przygotowanie 

uczniów do pełnienia roli dorosłej 

kobiety i dorosłego mężczyzny, 

wskazanie obszarów, w których 

uczniowie mogą się rozwijać 

i doskonalić.

Tematyka:

  samodzielny – co to znaczy?

  czynności domowe,

  samodzielność poza domem,

  obowiązki względem rodzeństwa,

  opieka nad zwierzętami,

  bezpieczeństwo.

CZYTAM SAM.
JESTEM KONSUMENTEM
Cel: nauka racjonalnego 

wykorzystania pieniędzy, 

samodzielności, kulturalnego 

zachowania, nauka korzystania 

z instytucji i miejsc publicznych.

Tematyka:

  kto to jest konsument?

  skąd mamy pieniądze na zakupy?

  małe i wielkie sklepy, sklepy 

internetowe,

  miejsca kultury,

  komunikacja publiczna,

  punkty usługowe.
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Cel: usprawnienie funkcji psychofizycznych i społecznych uczniów.

Cechy charakterystyczne serii: seria powstała we współpracy ze specjalistami z Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie, każdy materiał jest kompleksowym zestawem ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje, materiały są 

kolorowe i mają prostą formę (minimalna, niezbędna do wykonania zadania ilość elementów na stronie), dołączono płyty 

z nagraniami do pracy nad percepcją słuchową.

Zajęcia rewalidacyjne to kompleksowy, specjalistyczny zestaw różnorodnych ćwiczeń i kart pracy usprawniający funkcje 

psychofizyczne.

Z materiałami można pracować w:

szkołach specjalnych,

szkołach z oddziałami integracyjnymi,

ośrodkach szkolno-wychowawczych,

poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

szkołach ogólnodostępnych, do których 

uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego przede wszystkim na zajęciach 

rewalidacyjnych, a także korekcyjno-kompensacyjnych 

i na terapii pedagogicznej.

ZAJĘCIA 
REWALIDACYJNE

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE     

Poziom 1 Proponowany etap edukacyjny: szkoła podstawowa, klasy I-IV. 

Poziom 2 Proponowany etap edukacyjny: szkoła podstawowa, klasy V-VIII.
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ZAJĘCIA REWALIDACYJNE     

Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 1.
Funkcjonowanie społeczne
104 karty pracy z zakresu umiejętności społecznych.

Tematyka:

ja – zagadnienia związane z emocjami, zmysłami, 

poznawaniem siebie,

ja i inni – tematy takie jak: rodzina, obowiązki 

domowe, relacje z innymi osobami z bliższego 

i dalszego otoczenia,

ja i inni w świecie –tematy dotyczące szeroko 

rozumianego funkcjonowania w przestrzeni 

publicznej.

Materiały rozwijają m.in. funkcje percepcyjno- 

-motoryczne, procesy emocjonalno-motywacyjne, 

funkcje poznawcze, technikę czytania, pisania 

i komunikowania się oraz słownictwo i myślenie 

przyczynowo-skutkowe.

Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 1.
Grafomotoryka
156 kart pracy przygotowujących 

do wykonywania zadań grafomotorycznych: 

rysowania i pisania.

Tematyka:

plama,

linie ukierunkowane,

ukierunkowane kolorowanie figur,

łączenie punktów – tworzenie wzorów,

rysowanie wzorów – linie i wzory 

ukierunkowane (linie proste: pionowe, 

poziome, ukośne, linie faliste i łamane),

wzory tematyczne – ukryte obrazy,

Cele: wzbudzenie zainteresowania plamą, 

ćwiczenie skupienie wzroku na wzorze, rozwijanie 

kontroli wzrokowej ruchu ręki, wdrukowanie 

wzorca i schematu ruchów, nauka planowania 

motorycznego dłoni pod kontrolą wzroku, 

rozwijanie pamięci sekwencyjnej.
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ZAJĘCIA REWALIDACYJNE     

Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 1.
Wypowiedzi ustne i pisemne
100 kart pracy, które rozwijają umiejętności w zakresie 

konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

Publikacja zawiera także plansze z alfabetem (małe 

i wielkie litery).

Rodzaje zadań: uzupełnianie, dopasowywanie, łączenie, 

kategoryzowanie, uzupełnianie brakujących szczegółów, 

pisanie po śladzie i w liniaturze.

Tematyka:

ja, moja rodzina i mój dom,

przedmioty codziennego użytku,

szkoła, klasa,

przybory szkolne, plan zajęć,

litery – alfabet,

pieniądze i zakupy,

numery alarmowe,

transport i podróżowanie.

Cele: doskonalenie czytania globalnego i pisania oraz 

usprawnienie komunikacji w zakresie wypowiedzi 

ustnych i pisemnych.

Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 1.
Koncentracja uwagi
108 kart pracy, które rozwijają i stymulują 

koncentrację uwagi.

Tematyka:

przyroda i pory roku,

ubrania,

święta,

przedmioty codziennego użytku,

figury geometryczne, litery i liczby.

Cele: usprawnienie spostrzegania, pamięci, motoryki 

małej, orientacji wzrokowo-przestrzennej oraz 

koordynacji wzrokowo-ruchowej.
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ZAJĘCIA REWALIDACYJNE     

Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 1.
Orientacja przestrzenna
164 karty pracy wraz z propozycjami ćwiczeń i zabaw 

ruchowych, które służą kształtowaniu i rozwijaniu 

u ucznia orientacji przestrzennej i kierunkowej.

Tematyka:

szkoła i dom 

(pomieszczenia 

mieszkalne),

ulica, plac zabaw,  

park,

pory roku,  

owoce, warzywa,

figury geometryczne,

ubrania i części ciała,

święta.

Cele: utrwalanie znajomości schematu ciała, rozwijanie 

umiejętności oceny położenia przedmiotów 

względem własnego ciała oraz względem drugiej 

osoby; kształtowanie i rozwijanie umiejętności 

oceny stosunków przestrzennych między obiektami 

i w obrębie obiektów.

Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 1.
Percepcja słuchowa
116 kart pracy z zakresu percepcji słuchowej wraz 

z płytą audio CD.

Rodzaje ćwiczeń: dopasowywanie obrazka 

do usłyszanego dźwięku, sekwencje, różnicowanie 

głosek w nagłosie, różnicowanie spółgłosek dźwięcznych 

i bezdźwięcznych, rymów.

Tematyka:

przyroda i zwierzęta,

instrumenty muzyczne,

miasto i dom,

sekwencje,

różnicowanie głosek 

w nagłosie,

rymy.
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Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 1.
Percepcja wzrokowa
100 kart pracy i ćwiczeń – o zróżnicowanym poziomie trudności – 

z zakresu percepcji wzrokowej. Materiał został ułożony zgodnie z etapami 

rozwoju umiejętności widzenia, opracowanymi przez Natalie C. Barragę 

i Ann Collins (1997).

Tematyka:

przyroda – rośliny i zwierzęta,

dom i rodzina,

transport i kierunki,

figury geometryczne,

owoce i warzywa,

przedmioty codziennego użytku,

litery i liczby.

Cel: usprawnienie percepcji wzrokowej oraz motoryki małej, czynności 

poznawczych, percepcji słuchowej.

Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 2.
Koncentracja uwagi
128 kart pracy doskonalących i dynamizujących 

koncentrację uwagi uczniów.

Tematyka:

figury geometryczne i kształty,

przedmioty, zwierzęta, owoce,

zegar, liczby.

Cel: doskonalenie koncentracji uwagi, pamięci, 

spostrzegania, orientacji wzrokowo-przestrzennej, 

koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz motoryki 

małej.
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Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 2.
Wypowiedzi ustne i pisemne
128 kart pracy.

Tematyka:

rozmowa telefoniczna,

kartka pocztowa, list, zaproszenie, e-mail, sms,

opis postaci/miejsca/przedmiotu/obrazu,

plan dnia,

instrukcja, ogłoszenie,

Cel: doskonalenie sprawności językowych 

i umiejętności wypowiadania się w formie ustnej 

i pisemnej oraz rozszerzanie zakresu słownictwa 

ucznia i pomoc w formułowaniu dłuższych 

wypowiedzi zarówno pisemnych, jak i ustnych.

Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 2.
Orientacja przestrzenna
192 karty pracy, które służą rozwijaniu i utrwalaniu 

umiejętności oceny stosunków przestrzennych.

Tematyka:

szkoła i dom,

schemat własnego ciała,

środowisko przyrodnicze i środowisko społeczne,

kalendarz ważnych świąt i wydarzeń.

Cele: rozwijanie orientacji przestrzennej, 

usprawnienie percepcji wzrokowej, słuchowej, 

spostrzegawczości, pamięci, uwagi, myślenia, 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, małej motoryki 

oraz czytania ze zrozumieniem.
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Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 2.
Percepcja słuchowa
112 kart pracy wraz z płytą audio CD z zakresu 

percepcji słuchowej.

Publikacja poświęcona jest wyrażeniom 

dźwiękonaśladowczym, różnicowaniu głosek 

w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, paronimom, rymom, 

analizie i syntezie sylabowej, analizie i syntezie 

głoskowej.

Tematyka:

praca z komputerem,

higiena osobista,

sprzątanie,

prace remontowe,

gotowanie,

sport,

szkoła i czas wolny.

ZAJĘCIA RREEWWWWWAAAAALLLIIIDDDDAAAACCCCCYYYYJJNNE

Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 2.
Percepcja wzrokowa
128 kart pracy o zróżnicowanym poziomie trudności 

uwzględniających wszystkie etapy rozwoju widzenia. 

Materiał został ułożony zgodnie z etapami rozwoju 

umiejętności widzenia opracowanymi przez Natalie 

C. Barragę i Ann Collins (1997).

Tematyka:

przyroda, owce, warzywa, zwierzęta,

środki transportu,

przedmioty, ubrania, dom,

liczby, litery, figury geometryczne.

Cele: rozwój percepcji wzrokowej oraz funkcji 

poznawczych.
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Publikacja skierowana do rodziców i terapeutów opiera się na rewolucyjnej technice uczenia  

– tzw. planie aktywności, który może pomóc osobom z autyzmem np. w robieniu prania, rozmowie 

z rówieśnikami. Stosowanie planów aktywności przynosi pozytywne efekty w zwiększaniu 

samodzielności, rozwijaniu umiejętności społecznych i uczeniu samokontroli. Książka pokazuje  

jak krok po kroku tworzyć takie plany i uczyć posługiwania się nimi.

 

Publikacja ma pomóc rodzicom, nauczycielom i terapeutom nauczyć osobę z autyzmem 

umiejętności rozmowy, która często jest dla nich problematyczna. Opisywana metoda dostarcza 

przewidywalną i jasną strukturę pomagającą w prowadzeniu konwersacji. Książka składa się z opisów 

przypadków, wykresów i zdjęć dotyczących tej metody, zawiera też skrypty dla osób potrafiących 

i niepotrafiących czytać.

Zamów publikacje z oferty  
Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka!

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE     

Zajęcia rewalidacyjne. Poziom 2.
Funkcjonowanie społeczne
116 kart pracy z zakresu funkcjonowania społecznego.

Tematyka:

ja –zagadnienia związane z uczniem, jego emocjami 

i odczuciami, myślami i planami, a także miejscem 

w przestrzeni społecznej,

ja i inni – tematy odnoszące się do relacji z innymi 

osobami w otoczeniu ucznia (dom, szkoła, 

instytucje i miejsca publiczne),

ja i inni w świecie – poszerzenie wiedzy 

o funkcjonowaniu w bliższym i dalszym otoczeniu 

(np. bezpieczeństwo, zasady, podróże, Polska).

Materiały rozwijają m.in. funkcje percepcyjno- 

-motoryczne, procesy emocjonalno-motywacyjne, 

funkcje poznawcze, technikę czytania, pisania 

i komunikowania się oraz słownictwo i myślenie 

przyczynowo-skutkowe.
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Dydaktyka specjalna.  
Od systematyki do projektowania dydaktyk 
specjalistycznych
Joanna Głodkowska

Publikacja porządkująca zagadnienia 

dydaktyczne odnoszące się 

do różnych grup uczniów, którzy 

wymagają specjalnej realizacji ich 

potrzeb edukacyjnych. Uczniowie 

ci zostali sklasyfikowani w trzech 

grupach dydaktyk specjalistycznych: 

zdefiniowane, niezdefiniowane, 

niedookreślone.

Wykładnią dla analiz i prezentacji 

podjętych w projektowaniu dydaktyk specjalistycznych, 

które zostały zaprezentowane w tej książce, jest 

konwencja przyjęta w publikacji Dydaktyka specjalna – 
od wzorca do interpretacji.

Nakładem wydawnictw z Grupy PWN co roku ukazuje się ok. 500 nowych tytułów. Dużą część oferty 

stanowią publikacje dla pedagogów, nauczycieli i terapeutów. Autorami i redaktorami wielu z nich są 

polscy i zagraniczni uczeni oraz specjaliści, m.in. Joanna Głodkowska, Paul Dix, Weronika Sherborne, Sally 

Goddard Blythe, Manfred Spitzer, Barbara Woynarowska.

Na kolejnych stronach prezentujemy Państwu wybrane publikacje, które:

pomagają uzupełnić wiedzę metodyczną i poszerzyć kompetencje zawodowe,

dostarczają praktycznych wskazówek, jak pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi,

 polecamy studentom, nauczycielom i specjalistom zainteresowanym problematyką edukacji i edukacji 

specjalnej.

Dydaktyka specjalna.  
Od wzorca dointerpretacji
Joanna Głodkowska

Publikacja porządkująca aktualny 

stan wiedzy dotyczący procesu 

nauczania–uczenia się osób 

wymagających specjalnej usługi 

edukacyjnej. Poszczególne rozdziały 

książki Autorka ukierunkowała 

na dookreślanie znaczeń (definicje, 

klasyfikacje) oraz budowanie 

systematyki dydaktyki specjalnej 

i opracowanie założeń projektowania 

dydaktyk specjalistycznych. Daje to podstawy 

do wyjaśniania rzeczywistości edukacyjnej także 

przez rozważanie inspirujących badawczo obszarów 

dydaktyki specjalnej, wyłanianie i nazywanie jej kanonów, 

formułowanie prawidłowości dydaktycznych oraz 

rozpoznawanie swoistości dydaktyki specjalnej.

Jak modelować zachowania uczniów 
i zarządzać klasą
Paul Dix

Praktyczne wskazówki, jak nawiązać 

kontakt z uczniami i stworzyć 

dobry klimat do pracy na lekcji. 

Autor, doświadczony nauczyciel, 

wielokrotnie nagradzany za szkolenia 

z metod pracy z uczniami, objaśnia, 

jak zachować własny styl nauczania, 

stosując umiejętności i strategie 

chroniące godność zarówno 

nauczyciela, jak i ucznia, jak 

kształtować pożądane zachowania uczniów, motywować 

ich oraz być konsekwentnym.

Paradygmaty dydaktyki
Dorota Klus-Stańska

Dydaktyka wyłania się i rozwija 

na skrzyżowaniu własnych badań 

oraz innych nauk, np. socjologii, 

psychologii, politologii, antropologii, 

a współcześnie także neuronauk. 

Celem proponowanego 

podręcznika jest umożliwienie 

studentom – przyszłym 

nauczycielom i pedagogom – 

zdobycia orientacji w teoriach 

i zjawiskach dydaktycznych, jakie można zaobserwować 

w krajach, w których rozwijana jest akademicka refleksja 

dydaktyczna i organizowane są instytucjonalne formy 

kształcenia.

NOWOŚĆ 2019
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Specjalne potrzeby edukacyjne
Jenny Thompson

Praktyczny poradnik, który 

pomoże zidentyfikować potrzeby 

dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi: zespołem 

nadpobudliwości psychoruchowej 

z deficytami uwagi (ADHD), 

zaburzeniami w rozwoju społeczno-

-emocjonalnym i zaburzeniami 

zachowania, dysleksją, dyspraksją, 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 

niepełnosprawnością słuchową oraz niepełnosprawnością 

wzrokową. Książka wskaże również sposoby, jak wspierać 

takich uczniów.

Jak oceniać postępy uczniów
Paul Dix

Jak, oceniając uczniów, zachęcać 

ich do efektywnej pracy? Paul Dix 

pokazuje, że ocenianie to nie tylko 

kilka czynności zakończonych 

oceną – to także mnóstwo szans, 

by zachęcić ucznia i wzmacniać 

efektywność uczenia się. Objaśnia, 

jak sprawić, by uczniowie czuli się 

bardziej odpowiedzialni za swoje 

oceny, jak wyznaczać im wartościowe 

dla nich cele (nie narzucając przy tym własnych) oraz jak 

efektywnie oceniać różnych uczniów w jednej klasie. 

Jak kształtować zachowania małych dzieci. 
Jak radzić sobie ze stresem
Lynn Cousins

Lynn Cousins, doświadczony 

nauczyciel i dyrektor szkoły 

specjalizujący się w pracy z małymi 

dziećmi, dzieli się świeżym 

spojrzeniem na modelowanie 

zachowań i kształtowanie 

społecznych i emocjonalnych 

kompetencji dziecka. Książka 

dostarcza cennych wskazówek 

i informacji, które pomogą 

nauczycielom i pedagogom wspierać dzieci, by rozwijały 

się szczęśliwie i bezpiecznie.

Odruchy, uczenie się i zachowanie
Sally Goddard Blythe

Rodzice są zazwyczaj pierwszymi 

osobami, które dostrzegają, 

że ich dziecko doświadcza trudności 

rozwojowych. Czasami drobne 

objawy są lekceważone przez 

otoczenie, a to rozwój ruchowy 

dziecka na początkowych etapach 

życia ma wpływ na zachowanie 

i osiągnięcia szkolne w późniejszym 

dzieciństwie. Jeżeli niedojrzałość 

neuromotoryczna będzie się utrzymywać, istnieje ryzyko, 

że dziecko będzie doświadczać specyficznych trudności 

w nauce i zaburzeń zachowania na różnych etapach 

swojego życia.

Autorka w przystępny sposób wyjaśnia prawidłowy 

przebieg rozwoju dziecka oraz pokazuje metody, 

za pomocą których można rozpoznawać 

nieprawidłowości rozwoju i minimalizować ich skutki. 

Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?
Sally Goddard Blythe

Praktyczny przewodnik zawierający 

informacje na temat prawidłowości 

w rozwoju ruchowym dziecka 

i jego powiązań z uczeniem 

się. Autorka pokazuje związek 

pomiędzy takimi wskaźnikami jak: 

koordynacja wzrokowo-ruchowa, 

kontrola postawy a gotowość 

dziecka do nauki. Publikacja zawiera 

narzędzia pozwalające na ocenę 

aktualnego poziomu rozwoju motoryki dziecka w wieku 

przedszkolnym i szkolnym, a także kompletny program 

rozwoju ruchowego.

Niedojrzałość neuromotoryczna dzieci 
i dorosłych
Sally Goddard Blythe

W pierwszych miesiącach życia 

u dziecka występują tzw. odruchy 

pierwotne. Odruchy te z czasem 

zostają zastąpione przez reakcje 

posturalne. Książka Sally Goddard 

Blythe zawiera serię testów 

pozwalających zdiagnozować 

niedojrzałość neuromotoryczną 

nie tylko u dzieci, ale także u osób 

dorosłych. Przeznaczona jest dla 

psychologów, fizjoterapeutów i nauczycieli.
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Sekret dzieciństwa
Maria Montessori

Mimo rosnącej popularności metody 

Marii Montessori w Polsce wciąż 

niewiele publikacji tej autorki jest 

dostępnych w języku polskim. 

Polscy czytelnicy korzystają głównie 

z pośrednich źródeł i opracowań. 

Wydawnictwo Naukowe PWN 

wspólnie z Association Montessori 

Internationale przygotowało 

pierwsze polskie wydanie książki 

Sekret dzieciństwa – klasycznej pracy, w której Maria 

Montessori wykłada podstawy swojej koncepcji.

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci 
a szkolna rzeczywistość
Marta Jerzak

Publikacja jest skarbnicą informacji 

na temat najczęściej spotykanych 

zaburzeń, deficytów oraz trudności 

rozwojowych pojawiających się 

u dzieci i młodzieży. Może stanowić 

źródło inspiracji do podejmowania 

określonych działań w ramach 

pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej. Żaden nauczyciel, 

psycholog czy pedagog szkolny nie 

musi być specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego. 

Dobrze jednak, aby pracownicy szkoły potrafili rozpoznać 

podstawowe zaburzenia psychiczne oraz uwzględnić 

je w swoim postępowaniu. 

Diagnozowanie kompetencji społecznych 
dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym 
szkolnym
Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk

Książka dostarcza rzetelnej wiedzy 

na temat kompetencji społecznych 

i ich znaczenia dla funkcjonowania 

dziecka. Omówiono w niej 

pojęcie kompetencji społecznych 

i składające się na nie umiejętności 

oraz zaproponowano narzędzia 

ułatwiające nauczycielom diagnozę 

tych kompetencji u dzieci. 

Przedstawiono także propozycję 

rozwijania tych umiejętności u uczniów. 

Wykłady londyńskie 1946
Maria Montessori

Publikacja zawiera zapis ostatniego 

cyklu wykładów wygłoszonych 

przez Marię Montessori w Europie, 

w których przedstawia swoje 

obserwacje na temat naturalnego 

kształtowania się i rozwoju człowieka. 

Podkreśla wpływ otoczenia 

na dziecko od zarania jego życia 

oraz wpływ dorosłego człowieka 

na to, co się w tym otoczeniu 

znajduje. Dziecko zdane jest na łaskę i niełaskę dorosłego, 

a jednocześnie każdy dorosły człowiek jest wynikiem 

ogromnej pracy dziecka, które go stworzyło. Zapis tych 

wykładów stanowił podstawę kursów oferowanych przez 

AMI (Association Montessori Internationale).

NOWOŚĆ 2019

Nowa psychologia dysleksji
Grażyna Krasowicz-Kupis

Autorka prezentuje współczesne 

poglądy na temat dysleksji 

rozwojowej z perspektywy 

psychologicznej, w ujęciu 

biopsychospołecznym oraz narzędzia 

diagnostyczne (model i procedury 

diagnozy ryzyka dysleksji i dysleksji 

rozwojowej na różnych etapach 

życia) i dostępne formy pomocy. 

Dysleksja jest ujmowana przede 

wszystkim jako zaburzenie komunikacji.

Nowa psychologia dysleksji zawiera przegląd najnowszych 

badań naukowych. 

NOWOŚĆ 2019

O kształtowaniu się człowieka
Maria Montessori

Maria Montessori zabiera nas w drogę 

do poznania ludzkiej inteligencji. 

Jak pomóc osobowości człowieka 

osiągnąć prawdziwą niezależność? 

W jakie mechanizmy, pozwalające 

dziecku stać się człowiekiem danego 

miejsca i czasu, wyposażyła dziecko 

natura? Jakim prawom podlegają 

pierwsze cztery lata życia dziecka? 

Autorka spogląda na otoczenie 

dziecka z perspektywy biologicznej i pedagogicznej, 

oferuje też nowe spojrzenie na proces nauki języka.

NOWOŚĆ 2019
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Edukacja i uczenie się. 16 największych mitów
Jeffrey D. Holmes

Czy prezentacje multimedialne 

ułatwiają zdobywanie wiedzy?

Czy powtarzanie to skuteczna 

metoda uczenia się?

Czy stosowanie nagród sprzyja, czy 

przeszkadza w zdobywaniu wiedzy?

Czy osoby mające wysoką 

samoocenę uczą się lepiej?

Jeffrey D. Holmes przyjrzał się 

szesnastu powszechnie podzielanym 

przekonaniom na temat nabywania wiedzy i dokonał 

ich wnikliwej oraz krytycznej analizy. Rozprawiając się 

z silnie ugruntowaną wiedzą potoczną, Autor pokazuje 

jednocześnie, jak zachować krytycyzm wobec naukowych 

i pseudonaukowych doniesień.

NOWOŚĆ 2019

Terapia zajęciowa
Aneta Bac

Podręcznik prezentuje teoretyczne 

podstawy terapii zajęciowej i opis 

artystycznych form stosowanych 

w praktyce wraz z opisami 

przypadków. W przystępnej 

i syntetycznej formie omawia 

możliwości i sposoby pracy 

z pacjentami w zależności 

od stwierdzonego schorzenia lub 

grupy wiekowej. Publikacja zawiera 

treści zgodne ze standardami szkolenia i pracy terapeuty 

zajęciowego w Unii Europejskiej.
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BIURO 

Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 16.00

Z przyjemnością odpowiemy na pytania 
dotyczące m.in.:
•  oferty wydawniczej,
•  zamówień oraz reklamacji,
•   deklaracji,
•   materiałów dla nauczycieli i Akademii PWN,
•   aktualnych spotkań i konkursów 

organizowanych przez Wydawnictwo.

 

•  zamawiarkapwn.pl 
•  ksiegraniaszkolnapwn.pl

Zadzwoń
22 69 54 800

Znajdź Konsultanta na
wszpwn.pl/pl/konsultanci

kontaktu:

Napisz do nas – formularz kontaktowy 
na wszpwn.pl/pl/kontakt/

Zajrzyj na nasza stronę:
wszpwn.pl

Zajrzyj na nasz profil na facebooku:
www.facebook.com/
WydawnictwoSzkolnePWN/

www



PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.

infolinia: 22 69 54 800
www.wszpwn.pl   www.pwn.pl

PRZEDSZKOLE

NASZA
OFERTA

M o c  w i e d z y

Razem uczymy się
przez całe życie
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