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DZIECKO - ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY 

Literatura dla rodziców 

 

 

 

 

Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz. 1 / Małgorzata Wójtowicz-

Szefler. - Wydanie V.  - Warszawa : Difin, 2018. – 162 s. 

Książka ma charakter przewodnika dla psychologów, pedagogów, studentów lub opiekunów 

dziecięcych czy rodziców małego dziecka, pozwalającego na poznanie specyficznej sytuacji 

badania małego dziecka (od urodzenia do 5 roku życia) oraz możliwości wykorzystania narzędzi 

diagnozy rozwoju zarówno dzieci prawidłowo rozwijających się jak i zagrożonych 

niepełnosprawnością czy też niepełnosprawnych. 

Wypożyczalnia: 180400 

 

 

Jestem dziewczynką, jestem chłopcem : rozwój seksualny dziecka / Monika 

Zielona-Jenek, Aleksandra Chodecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2010. – 269 s. 

Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka? Jak rozwija się jego seksualność? Dlaczego trudno 

osobom dorosłym rozmawiać z dziećmi o sprawach intymnych?  Jakie są granice normy ekspresji 

seksualnej oraz oznaki zaburzeń w tej sferze rozwoju? Odpowiadając na te i inne pytania, autorki  

w sposób świeży i przemyślany opisują pierwszy odcinek rozwoju seksualnego człowieka - 

dzieciństwo. "Jest to pozycja nieprzeciętna, niebanalna, staranie przemyślana, oparta na rzetelnie 

udokumentowanej wiedzy i na twórczej jej interpretacji". Z  recenzji prof. Marii Beisert. 

Wypożyczalnia: 179687 

 

 

Odruchy, uczenie się i zachowanie : okno do umysłu dziecka : nieinwazyjne 

podejście do rozwiązywania problemów związanych z uczeniem się  

i zachowaniem / Sally Goddard Blythe ; tłumaczenie Tomasz Śliwowski ; 

redakcja naukowa polskiego wydania Maria Matuszkiewicz. - Wydanie I.  - 

Warszawa : wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. – 230  

Sally Goddard Blythe w przystępny sposób wyjaśnia prawidłowy przebieg rozwoju dziecka oraz pokazuje 

metody, za pomocą których można rozpoznawać nieprawidłowości rozwoju i minimalizować ich skutki. Celem 

tej książki jest nie tylko udzielenie wyjaśnień, DLACZEGO niektóre dzieci są zagrożone niedojrzałością 

neuromotoryczną, ale również zasugerowanie, JAK ją rozpoznać i pomóc im pokonać przeszkody hamujące 

osiąganie sukcesów w szkole i w życiu. 

Wypożyczalnia: 181008  

Zobacz w katalogu 
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Psychoruchowy rozwój dziecka : diagnoza : propozycje wsparcia i pomocy 

rodzinie / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Impuls, 2009.  - 83 s. 

 

W poradniku znajdziecie Państwo: kilka uwag natury ogólnej (wprowadzenie), wskaźniki rozwoju dziecka od 

chwili jego narodzin do momentu ukończenia przez nie 36. miesiąca życia, wraz z praktyczną Kartą 

obserwacyjną, która umożliwi rejestrowanie wyników związanych z rozwojem dziecka, nabywaniem przez nie 

pewnych sprawności i umiejętności. Gdyby zaistniała potrzeba niesienia pomocy Waszemu dziecku, a pośrednio 

i Wam jako jego rodzicom - niniejsza pozycja podpowie do kogo się zwrócić, by ją uzyskać, a także wyjaśni, na 

czym polega ta pomoc i jaki może być jej zakres. W tym miejscu poradnika - oprócz wyjaśnień - znajdziecie też 

Państwo adresy odpowiednich ośrodków wczesnej interwencji lub poradni wraz z telefonami, a także adresy 

stron portali internetowych i for dyskusyjnych.  

Czytelnia: 159.922 
 

 

Rozwój dziecka : od 0 do 3 lat / Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow ; 

przekł. Agata Błaż. - Wyd. 1 w jęz. pol.  - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, 2013. – 510 s. 

Ta książka to kompendium wiedzy na temat procesów rozwojowych, jakim podlega dziecko od narodzin do 

trzeciego roku życia, a także źródło sprawdzonych porad. Doktor Brazelton, wybitny amerykański pediatra 

 z niemal pięćdziesięcioletnią praktyką, omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące zdrowia i rozwoju 

dziecka oraz funkcjonowania rodziny. Skupia się na przełomowych momentach w rozwoju, które budzą 

największy niepokój rodziców, a które często łączą się z regresem rozwojowym. 

Wypożyczalnia: 174948 

Zobacz w katalogu 

 

 

Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci 

/ pod redakcją Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2017.  - 199 s. 

 To książka o zaburzeniach i trudnościach rozwojowych, z którymi mogą zmagać się już najmłodsze dzieci. 

Rodzice, opiekunowie w żłobku lub nauczyciele wychowania przedszkolnego spędzają z dzieckiem wiele 

czasu, mają zatem możliwość obserwowania jego działań podczas zabawy i codziennych czynności.  

To doskonała okazja do tego, by zwrócić uwagę na zarysowujące się już problemy rozwojowe i szybko 

zorganizować pomoc w domu, w żłobku, klubie dziecięcym i przedszkolu. Czytelnik uzyska informacje, jak 

pracować z dzieckiem, a także, gdzie szukać pomocy w razie wątpliwości czy poważnych trudności. 

Wypożyczalnia: 180038 

Zobacz w katalogu 

 

 

 

 

 

 

Opisy książek zostały zaczerpnięte od wydawców.   
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