
Wykaz książek dla rodziców dzieci, mających problemy z nauką 

czytania i pisania. 

 

1. M.Bogdanowicz „O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu 

i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli” 

2. B.Sawa „Jeżeli dziecko źle czyta i pisze” 

3. W.Brejnak „Kocham i wychowuję” 

4. H.Spionek „Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne” 

5. M.Bogdanowicz „Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem od 5 do 10 lat” 

6. M.Bogdanowicz „Trudne litery”  

7. M.Bogdanowicz „Ćwiczenia w rysowaniu”  

8. M.Dmochowska „Zanim dziecko zacznie pisać”  

9. J.Jastrząb „Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci 

dyslektycznych”  

10. J.Jastrząb „Gry i zabawy w terapii pedagogicznej”  

11. M.Pietniun „Zabawy graficzne”  

12. M.Szurniak „Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu 

i pisaniu”  

13. E. Waszkiewicz „Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla 

dzieci   przedszkolnych”  

14. B.Zakrzewska „Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu”  

15. M. Bogdanowicz, A. Andryjanek, M. Rożyńska „Uczeń z dysleksją w domu” 

16. Joanna Baran „Co zrobić, żeby dziecko sprawniej czytało i pisało, a dorosły 

przetrwał. Opracowanie dla terapeutów i rodziców” 

17. Janina Mickiewicz, Maria Wojak „Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania 

i pisania dla uczniów klas młodszych. Tom 1” 

18. Janina Mickiewicz „Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla 

uczniów klas młodszych. Tom 2” 

19. Janina Mickiewicz, Maria Wojak „Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania 

i pisania dla uczniów klas młodszych. Tom 3” 



20. Janina Mickiewicz „Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania  dla 

uczniów klas IV – VI” 

21. Duszyńska-Łysak Katarzyna „Ćwiczenia ułatwiające pisownię wyrazów    

z ch–h. Dla uczniów klas IV – VI” 

22. Duszyńska-Łysak Katarzyna „Ćwiczenia ułatwiające pisownię wyrazów           

z i – j. Dla uczniów klas IV – VI” 

23. Duszyńska-Łysak Katarzyna „Ćwiczenia ułatwiające pisownię wyrazów           

z ó – u. Dla uczniów klas IV – VI” 

24. Duszyńska-Łysak Katarzyna „Ćwiczenia ułatwiające pisownię wyrazów           

z rz – ż. Dla uczniów klas IV – VI” 

25. Maria Molicka „Bajki terapeutyczne” 

26. Maria Molicka „Bajki terapeutyczne. Część 2” 

27. Ortograffiti z Bratkiem „Pomoc terapeutyczna dla dzieci w młodszym wieku 

szkolnym” 

28. Ortograffiti „Pomoc terapeutyczna dla dzieci z klas IV – VI” 

29. M. Bogdanowicz, M. Rożyńska „Karty ortomagiczne” 

30. Kamila Waleszkiewicz „Bajki dla dyslektyków. Bajki dla dzieci 

z trudnościami w nauce czytania i pisania” 

31. LOGICO PICCOLO. Bohaterowie naszych lektur, kl. 1-3. 

32. LOGICO PICCOLO. Czytam i spostrzegam, kl. 1. 

33. LOGICO PICCOLO. Czytamy bajki. Czerwony Kapturek, kl. 1-3. i inne 

ksiażki z serii „Czytamy...” wydawnictwa Logico Piccolo. 

34. Barbara Zakrzewska „ABECADŁO Z PIÓRKIEM I PAZURKIEM  

Ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej oraz alfabetu” 

 

 

http://www.eduksiegarnia.pl/logico-piccolo-bohaterowie-naszych-lektur-p-5323.html
http://www.eduksiegarnia.pl/logico-piccolo-czytam-spostrzegam-p-1336.html
http://www.eduksiegarnia.pl/logico-piccolo-czytamy-bajki-czerwony-kapturek-p-1337.html

