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Edukacja domowa - edukacja przyszłości / Wiesław Stebnicki. [Warszawa], cop. 2014.
Jak małe dziecko poznaje rzeczywistość : o zabawie i komunikacji
we wczesnym dzieciństwie / Agnieszka Lasota. - Kraków, 2012.
Moje dziecko uczy się poprzez zabawę / Heike Kovacs, Birgit
Kaltenthaler. - Kielce, cop. 2008.
Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych : Test Uzdolnień
Wielorakich i materiały dydaktyczne / Wiesław Polaszek, Robert Porzak,
Grzegorz Kata, Aldona Kopik. - Warszawa, 2014.
Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym /
Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Warszawa ; Białystok, cop. 2016.
Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału
dziecka / redakcja naukowa Lidia Kataryńczuk-Mania, Marzenna MagdaAdamowicz, Agnieszka Olczak. - Toruń, 2017.
Rozpoznać, wspierać, rozwijać : poradnia psychologiczna i szkoła
a uczeń zdolny / Marzena Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś. Warszawa, 2014.
Sen Alicji czyli Jak działa mózg / Jerzy Vetulani, Maria Mazurek, Marcin
Wierzchowski. - Wznowienie 2018, dodruk, dodruk II. - Kraków, 2018.
Studia o aktywnym uczeniu się dzieci : wybrane problemy edukacji
wczesnoszkolnej : materiały dla studentów i nauczycieli / Beata
Oelszlaeger-Kosturek. - Katowice, 2013.
Trening koncentracji : jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka / Iwona
Sikorska. - Kraków, 2014.
Uczyć (się) z pasją : jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą
podróżą / Pernille Ripp. - [Słupsk], cop. 2017.
Wielki podręcznik dla nauczycieli żłobków i przedszkoli : zagadnienia
teoretyczne, zabawy, pomysły, scenariusze : od narodzin do wieku
szkolnego / Marcela Aquilar [i in.]. - Kielce : Jedność, 2011.

Za progiem : jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym
rozwoju / Małgorzata Skura i Michał Lisicki. - Warszawa, 2011.
Zdolni w szkole, czyli O zagrożeniach i możliwościach rozwojowych
uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca
zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki
Jastrzębskiej. - Warszawa, [2012].













Dziecięca zabawa procesem intensywnego uczenia się / Edyta
Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. - 2014,
nr 7/8, s. 24-30
Edukacja domowa - pięć najczęściej stawianych pytań / Kinga Wenkler //
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2013, nr 4,
s. 109-117
Gimnastyka mózgu : pielęgnowanie pozytywnych relacji / Eryk
Ołtarzewski // Życie Szkoły. - 2018, nr 5, s. 24-29
Jak uczyć? Jak uczyć się... efektywnie? / Anna Jurewicz // Meritum. 2014, nr 1, s. 33-44
Jak wspierać motywację wewnętrzną przedszkolaków, które szybko się
poddają / Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 9,
s. 18-21
Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela / Marzena Żylińska //
Psychologia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 5-12
Naturalne strategie uczenia się dzieci : wiercipięta przekształca
informacje / Dorota Dziamska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017,
nr 8, s. 3-7
O motywowaniu (nie tylko) zdolnego dziecka / Krzysztof Gerc, Marta
Jurek // Hejnał Oświatowy. - 2014, nr 3, s. 26-29
Powody i sposoby prowokowania uczniów do twórczego myślenia
i działania / Izabela Breguła // Życie Szkoły. - 2017, nr 8, s. 2-9
Praca nauczyciela z uczniem zdolnym w szkole podstawowej / Magda
Jaskulska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 2, s. 20-27
Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu / Barbara Surma // Edukacja
Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2014, nr 2, s. 11-22
Sześciolatki i siedmiolatki w klasie : jak z nimi pracować, aby odniosły
sukces? / Sylwia Marona // Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 1,
s. 64-74
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