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Książka nauczyciela i rodzica   



Niegrzeczne. Historie dzieci z ADHD, 
autyzmem i zespołem Aspergera

Jacek Hałub

Małą Martą chciał się zająć ksiądz egzorcysta. Na 
rodziców awanturującego się Piotrka sąsiedzi nasyłają 
policję i pomoc społeczną. Matka autystycznego 
Mateusza usłyszała, że powinna go oddać do ośrodka. 
Aleś rozładowuje energię, ścigając się na rowerze. 
Tamara ma ADHD i świadectwa z czerwonym paskiem. 
Nastoletni Kacper z zespołem Aspergera był gnębiony w 
szkole.

(…) Krzywdzące oceny, brak zrozumienia i pomocy oraz 
próby wtłoczenia na siłę w wyznaczone przez nas ramy 
„normalności” to codzienność moich bohaterek i 
bohaterów. „Ta książka nie jest źródłem wiedzy na temat 
ADHD i spektrum autyzmu. Nie zajmuję się w niej 
poszukiwaniem ich przyczyn, nie wskazuję najlepszych 
metod wychowawczych i terapii. To opowieść o 
dzieciach, ich rodzinach oraz o tym, jak z innością radzą 
sobie społeczeństwo, szkoła i instytucje.” 

Jacek Hołub
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Emocjonalne pułapki przeszłości Jak 
przełamać negatywne wzorce 
zachowań?

(...) Dzięki tej książce wyzwolisz się spod zgubnego 
wpływu swoich doświadczeń – zrozumiesz i 
przezwyciężysz negatywne wzorce myślenia oraz 
powiązane z nimi emocje i zachowania. Poradnik, 
oparty na zasadach terapii schematów – podejścia 
o udowodnionej wysokiej skuteczności – jest 
źródłem praktycznej wiedzy i narzędzi, które 
pomogą ci:
• odkryć, jak niezaspokojone potrzeby z 
dzieciństwa wpływają na twoje obecne życie,
• zidentyfikować odruchowe strategie radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach,
• wypracować zdrowe sposoby dbania o siebie i 
zaspokajania swoich potrzeb,
• rozwinąć umiejętności potrzebne, by 
odpowiednio reagować na wyzwania i problemy 
emocjonalne.
Przedstawione w książce techniki i przykłady 
pomogą ci przerwać autodestrukcyjne błędne koła 
i utorują drogę do szczęśliwszego życia (...)

Żródło: https://www.gwp.pl

https://www.gwp.pl


Literatura  dziecięca i młodzieżowa  



Aksamitny Królik
Williams Margery

Jedna z najważniejszych książek światowej literatury 
dla dzieci w kanonicznym wydaniu z ilustracjami 
mistrza Williama Nicholsona.
Kiedy jesteśmy mali, z zapartym tchem słuchamy tej 
bajki o przyjaźni Chłopca z Królikiem i czekamy na 
odpowiedź na frapujące pytanie: JAK ZABAWKI 
STAJĄ SIĘ PRAWDZIWE. Kiedy jesteśmy zakochani, 
Aksamitny Królik staje się piękną historią o miłości 
aż po sypiące się ze starości trociny bo skoro jesteś 
Prawdziwy, to w oczach tego, kto cię kocha, nie 
możesz być brzydki. Brzydkim mogą cię nazwać 
tylko ci, którzy niczego nie pojmują, którzy nie 
rozumieją, jak to pięknie być Prawdziwym. To 
również głęboka refleksja o życiu po życiu. Od 
magicznego wyobrażenia Wróżki z dziecięcego 
pokoju, która przenosi Królika do lepszego świata, 
po wiarę w przetrwanie dzięki pamięci tego, kto 
naprawdę cię kochał.
Setki razy cytowany w książkach i filmach, 
kilkakrotnie zekranizowany, wystawiany na deskach 
wielu teatrów jest równie obecny w kulturze jak 
Mały Książę i Kubuś Puchatek.
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Kosmiczni odkrywcy. Franio i 
jego babcia.
Bąkiewicz Grażyna

Czy może piękniej pokazać wspaniałą więź babci i 
wnuczka, obdarzonych niezwykłą wyobraźnią, 
zmysłem konstruktorskim i… poczuciem humoru?! 
Jedyną i niepowtarzalną.
To dzięki wyobraźni zwyczajny dom staje się 
wszechświatem! Bo gdy się ma – jak Franio – cztery 
lata i pomysł na rakietę (w kształcie kota), a przede 
wszystkim babcię, która też pragnie zostać 
kosmicznym odkrywcą, to można wyruszyć na 
spotkanie z kosmitami i odwiedzić obce, czasem nieco 
zaskakujące swą odmiennością (ale i podobieństwem) 
galaktyki. Byle tylko na każdą kolejną wyprawę zabrać 
solidny zapas pierożków… I uzbroić się w ciekawość!
Zatem – ruszajcie z Franiem i jego babcią na podbój 
kosmosu, odkrywajcie nieznane krainy, znajdujcie 
skarby i poznawajcie jego niezwykłych mieszkańców. 
Znakomita zabawa, naprawdę! I proszę, nie 
zapomnijcie o pierożkach!

Dorota Koman 

Żródło: 
https://calapolskaczytadzieciom.pl/

https://calapolskaczytadzieciom.pl/


Książka w wolnej chwili   



Chłopiec z latawcem
Khaled Hosseini

(...) Gdy w Kabulu padał pierwszy śnieg, zamykano 
szkoły. Zaczynały się wakacje i wszyscy wyczekiwali 
dnia, gdy niebo nad miastem wypełnią kolorowe 
latawce. Dla dwunastoletniego Hassana udział w 
zawodach to nie tylko pragnienie zwycięstwa, to 
także tęsknota za akceptacją i uznaniem ojca, 
których chłopiec rzadko doświadcza. W czasie 
sportowych zmagań pomocnikiem Hassana jest 
Amir – służący, a zarazem towarzysz zabaw i 
przyjaciel, na którego zawsze może liczyć. W dniu, 
gdy zawody dobiegają końca, a Hassan jest bliski 
wygranej, dochodzi do zdarzenia, które na zawsze 
odmieni życie obu chłopców.
Chłopiec z latawcem to nie tylko opowieść o 
Hassanie i Amirze, których więź – naznaczoną przez 
historię rodzinną, tradycję i różnice w statusie 
społecznym – śledzimy na przestrzeni wielu lat. To 
także bardzo trudna historia Afganistanu – od 
monarchii obalonej przez zamach stanu poprzez 
inwazję Rosjan aż po brutalne rządy talibów (...)
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Gambit królowej
Walter Tevis

(...) Główną bohaterką powieści jest Beth
Harmon. Poznajemy ją jako ośmioletnią 
dziewczynkę, która nie ma na świecie 
nikogo. Trafia do sierocińca i tam odkrywa 
pasję do szachów. Jednocześnie wciąga ją 
świat środków odurzających, które 
podawane są dzieciom z sierocińca, by 
łatwiej było nad nimi zapanować. 
Uzależnienie będzie rzutowało na całe 
życie Beth.

Dziewczynka uczy się gry w szachy w 
piwnicy, pod okiem gburowatego 
woźnego, który bardzo szybko odkrywa, 
jak wielkim talentem szachowym 
obdarzona została dziewczynka.(...)
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