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PRACA Z UCZNIEM MŁODSZYM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Książki
* Balachowicz Józefa.
Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych : między
uprzedmiotowieniem a podmiotowością. -- Warszawa : Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Pedagogicznej TWP, 2009.
* Boenisch Beata, Muszyńska Irena.
Program nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w
klasach I-III szkolmy podstawowej. -- Warszawa : Centrum Metodologiczne
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009.
Program nauczania obejmuje: edukację społeczno-przyrodnicza, edukację
polonistyczną, edukację matematyczną, edukację plastyczną, edukację
techniczną, edukację muzyczną, edukację zdrowotno-ruchową, język angielski,
zajęcia komputerowe, etykę.
* Bogdanowicz Marta
Przygotowanie do nauki pisania : ćwiczenia grafomotoryczne według Hany
Tymichovej : przewodnik metodyczny dla rodziców i nauczycieli. -- Wyd. 4. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008.
Pozycja zalecana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.
* Boguszewska Anna, Weiner Agnieszka.
160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III : edukacja
plastyczno-muzyczna : ksiązka pomocnicza dla nauczycieli klas początkowych,
logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach.
- Wyd. 3. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
* Budniak Alina.
Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym
szkolnym : podręcznik dla studentów. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2009.
Praca zawiera zagadnienia teoretyczne dotyczące podstaw nauczania
o otaczającym dziecko środowisku oraz propozycje metodyczne związane
z przedszkolną i wczesnoszkolną edukacją środowiskową.
* Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa /pod red. Joanny
Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. -- Kielce : Wydawnictwo
Pedagogiczne ZNP, cop. 2009.
Książką zawiera kompleksowe ujecie edukacji sześciolatka w nowych
warunkach. Szczegółowo potraktowane zostały charakterystyczne cechy
rozwojowe dziecka sześcioletniego, metody i formy pracy z nim oraz przejawy
aktywności właściwe dla tego wieku. Ważnym elementem związanym z obniżeniem
progu szkolnego jest tez, ujęta w pracy, tematyka dotycząca diagnozowania
rozwoju dziecka oraz klasyfikacja najczęściej występujących zaburzeń
rozwojowych.

Artykuły z czasopism
* Al-Khamisy Danuta.
Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji
do diagnozy całościowej // Szkoła Specjalna. - 2010, [nr] 5, s. 346-357.
* Brańska Ewa.
Przedszkolak uczniem - problem progu szkolnego // Dyrektor Szkoły. - 2010,
nr 11, s. 52-54.
* Czownicka Ewa.
Głos psychologa dziecięcego w sprawie edukacji szkolnej 6-latka //
Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 44-46.
* Dąbek Krystyna
Sześciolatek w szkole // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 5-10.
* EM.
Sześciolatki chcą do szkoły // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 36, s. 11.
* Jagła Aleksandra.
A gdyby tak zaprosić przedszkole do szkoły? // Życie Szkoły. - 2012, nr 4,
s. 36-38.
* Jagła Aleksandra.
Dwa roczniki w jednej klasie : szansa czy wyzwanie? // Życie Szkoły. 2012, nr 2, s. 32-34.
* Jarmark Aneta.
Sześciolatek w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2012, [nr] 4,
s. 8-10.
* Jastrzębska Lidia.
Edukacja AD 2011 : spor o sześciolatki // Nowa Szkoła. - 2012, nr 1,
s. 3-6.
* Jastrzębska Lidia.
Sześciolatki... na potem // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 4-10.
* Kamińska Krystyna.
Sześciolatek na rozdrożu : lata 2009-2012 w polskim ustawodawstwie
oświatowym // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 4-10.
* Czelakowska Danuta.
Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji :
rozpoznawanie i kształcenie. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
* Czelakowska Danuta.
Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. -- Kraków
: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
* Edukacja małego dziecka : refleksje, problemy, doświadczenia /red. nauk.
Agnieszka Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka-Fedorczuk. -Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009.
* Edukacja małych dzieci - standardy, bariery, szanse : raport /pod red.
Anny Gizy. -- Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka : Fundacja Rozwoju Dzieci
im. J. A. Komeńskiego, 2010.

