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DZIECKO Z ZESPOŁEM ASPERGERA 

 

Literatura dla rodziców 

 

Codzienność dziecka z zespołem Aspergera : okiem rodzica i terapeuty / 

Agnieszka Borkowska, Beata Grotowska. - Gdańsk : Harmonia, 2012. – 188 s. 
 

Książka napisana przez matki, które swoją wiedzę zdobywały przez lata z książek, szkoleń i 

warsztatów, a rozwiązania praktyczne gromadziły w codziennej pracy z dziećmi z diagnozą ZA. 

 Dotyczy: 

-zachowania i zaburzeń rozwojowych oraz problemów społecznych 

-diagnozy - jakie badania przeprowadzić, kto może wesprzeć rodziców, kryteria klasyfikacji w Polsce 

-trudności, jakich doświadcza dziecko w życiu codziennym, problemów nastolatków z ZA 

-edukacji - uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wskazówki dotyczące procesu 

nauczania, form pomocy dziecku i jego opiekunom. Książkę kończą wspomnienia rodziców pięciu 

chłopców.  
 

Wypożyczalnia: 172819 

Zobacz w katalogu 
 

Mam dziecko z zespołem Aspergera :) : poradnik dla rodziców / Grzegorz Całek,  
Halina Łuszczak, Halina Jankowska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Zespołu 

Aspergera, 2014. – 110 s. 

Formalności związane z niepełnosprawnością dziecka - orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane w poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o niepełnosprawności, 

korzystanie z udogodnień i przywilejów Terapie – m. in.: integracja sendoryczna, trening 

umiejętności społecznych, trening zastępowania agresji, Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena, 

trening słuchowy Tomatisa,. Co czytać o zespole Aspergera - adnotowany wykaz literatury. 
 

Wypożyczalnia: 176684 

 Zobacz w katalogu 

 

 

Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem 

Aspergera / Jennifer McIlwee Myers ; przekład Patricia Sørensen. - Gdańsk : 

Harmonia Universalis, 2016. – 343 s. 

Książka zawiera wiele konkretnych przykładów, jak rozwijać umiejętności ważne w codziennym 

życiu. 

Wypożyczalnia: 179387 

 Zobacz w katalogu 

 

 

Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera : poradnik dla 

rodziców i terapeutów / Małgorzata Mikołajczak. - Warszawa : Difin, 2017. – 152 

s. 

Poradnik ukazuje autyzm oczami praktykującego pedagoga, terapeuty, który w swojej codziennej 

pracy najczęściej prowadzi terapię wspomagającą dzieci ze spektrum autyzmu z licznymi sprzężeniami. 

Przedstawiono w nim m.in.: metody wsparcia terapeutycznego, znaczenie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka i rodziny, analizy indywidualnych przypadków. 
  

Wypożyczalnia: 180037, 180177 

Zobacz w katalogu 

 

 

https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3222400044018/borkowska-agnieszka/codziennosc-dziecka-z-zespolem-aspergera
https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3222400044018/borkowska-agnieszka/codziennosc-dziecka-z-zespolem-aspergera
https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3222600676603/calek-grzegorz/mam-dziecko-z-zespolem-aspergera
https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3222800823368/mcilwee-myers-jennifer/rozwijanie-umiejetnosci-zyciowych-u-dzieci-z-autyzmem-lub-zespolem-aspergera
https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3222800832402/mikolajczak-malgorzata/wspomaganie-rozwoju-dziecka-z-autyzmem-i-zespolem-aspergera
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Zespół Aspergera : zrozumieć, aby pomóc / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 

2015. – 261 s. 

W książce omówiono także takie zagadnienia, jak: diagnoza, orzeczenie o niepełnosprawności, 

osobowość terapeuty dziecka z ZA, przemoc w terapii, miłość i akceptacja dziecka a ZA, ojciec i syn  

z zespołem Aspergera, uczeń z zespołem Aspergera jako ofiara przemocy. 

Wypożyczalnia:176726 

 Zobacz w katalogu 

 

 

 

 
 

Opisy książek zostały zaczerpnięte od wydawców.   

 

https://opac.wmbp.olsztyn.pl/integro/3222600682402/kozdron-agnieszka/zespol-aspergera

