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Wykaz podręczników i materiałów edukacyjnych, 
 materiałów ćwiczeniowych 
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Oddział   Przedmiot Tytuł, autor, wydawnictwo 
II Funkcjonowanie osobiste  

i społeczne, 
 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną – jesień, zima, wiosna, lato 
 
Matematyka – karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – część 2 
 
Plastyka – obrazy konturowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, Harmonia 
 

II Funkcjonowanie osobiste  
i społeczne 
 

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 4 części Wiosna lato Jesień Zima 
Autor: Borowska-Kociemba Agnieszka, Krukowska Małgorzata wydawnictwo Harmonia 

II Funkcjonowanie osobiste  
i społeczne, 
Przysposobienie do pracy 
 
 
Zajęcia rozwijające komunikowanie 
się 

Uczę się z kartami pracy – karty pracy dla uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną części1-4  z elementami przysposobienia do pracy, 
autorzy: Agnieszka Kociemba, Małgorzata Krukowska 
 
Rozwijanie komunikacji karty pracy dla uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się, 
autor Jacek Stojanowski  
 
Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne karty pracy i ćwiczenia z zakresu funkcjonowania 
społecznego i orientacji przestrzennej, autorzy: Iwona Konieczna, Bernadetta Kosewska, 
Katarzyna Smolińska, 
 

III  Funkcjonowanie osobiste  Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z elementami 
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 i społeczne, 
Przysposobienie do pracy 
 
 
Zajęcia rozwijające komunikowanie 
się 

przysposobienia do pracy, 4 części. 
Autorzy: Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska, Wydawnictwo Harmonia  

 
Rozwijanie komunikacji. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, 
autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się. 
Autor: Jacek Stojanowski, Wydawnictwo Harmonia 

III Funkcjonowanie osobiste  
i społeczne, 
 

„Uczę się z kartami pracy” (karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną) z 
elementami przysposobienia do pracy  (4 części) – Agnieszka Borowska – Kociemba, 
Małgorzata Krukowska ; Wydawnictwo Harmonia 

 
 

III Funkcjonowanie osobiste  
i społeczne, 
Przysposobienie do pracy 
 

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną."Mój rok" cz. 1,2,3,4 
Autor: Agnieszka Borowska - Kociemba, Krukowska Małgorzata,  Wyd. Harmonia 

 

 

 

 

 


