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Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną 
Wybór literatury ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i jej filii 
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1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia : poradnik dla nauczycieli 
ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, 
dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem 
integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska ; współpr. Alicja Krztoń. - Kraków : Impuls, 2015 
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UNUS, 2003 

3. Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin 
i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. - 
Kraków : Impuls, 2003 

4. Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka : wybrane zagadnienia / Maria Piszczek. - Warszawa : 
Kompendium Katarzyna Szumniak, Jadwiga Zdebiak, cop. 2011 

5. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji / red. Marzena 
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6. Dzisiaj się bawimy : rewalidacja indywidualna prowadzona metodą dobrego startu : scenariusze 
zajęć klas I-IV szkoły specjalnej / Barbara Kosmowska. - Warszawa : WSiP, 1999 

7. Edukacja uczniów : przewodnik dla nauczycieli / red. nauk. Maria Orkisz. - Warszawa : CMPPP 
MEN, 2000 

8. Elementy metodyki nauczania dzieci klas I-III szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo 
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9. Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo / Adam Mikrut, 
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- Wyd. 2. - Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, 2012 

12. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Naprawa, Kornela 
Maternicka, Alicja Tanajewska. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, 2009 
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13. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla III etapu nauczania uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (gimnazjum) / Renata Naprawa, 
Alicja Tanajewska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, 2010 

14. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny : zakres dostosowania wymagań edukacyjnych 
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym : szkoła 
podstawowa, gimnazjum / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach. - Gdańsk : Wydaw. 
HARMONIA, 2013 

15. Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena 
Wójcik. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2017 

16. Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych 
umysłowo / Małgorzata Czajkowska. - Kraków : Impuls, 2005 

17. Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata : diagnoza, możliwości rozwojowe i edukacyjne 
dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie stałości i zmienności w pedagogice 
specjalnej / Joanna Głodkowska. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2012 

18. Kształcenie literacko-kulturowe w szkole specjalnej : dialog na lekcjach języka polskiego z uczniami 
niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Marcin Wlazło. - Szczecin : Wydaw. 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003 

19. Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 
w stopniu lekkim / Dorota Smykowska. - Kraków : Impuls, 2006 

20. Metoda zautomatyzowanego rachowania oparta na układzie liczb na palcach : praktyczny 
poradnik do uczenia matematyki młodszych dzieci, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 
się matematyki oraz dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną - do wykorzystania 
w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych / Janina Sapeta. - 
Kraków : Impuls, 2003 

21. Metody dydaktyczne wykorzystywane przez nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących 
w szkołach podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Jan Pańczyk ; Wyższa 
Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. - Warszawa : Instytut Wydawniczy 
Związków Zawodowych, 1990 

22. Możliwości matematyczne uczniów szkoły specjalnej : zarys teorii i propozycje rozwiązań 
metodycznych / Helena Siwek. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1995 

23. Muzykowanie metodą cyfrowo-literową z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu 
lekkim / Tadeusz Wolak. - Kraków : Impuls, 2010 

24. Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo : mój elementarz / Ivar Lovaas ; tł. Ola Kubińska, 
Marta Bogdanowicz, Małgorzata Ciszkiewicz. - Warszawa : WSiP, 1993 

25. Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo / red. nauk. Czesław Kosakowski. - 
Toruń : Akapit, 2001 
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26. Nauczanie matematyki w klasach 1-3 szkoły specjalnej / Janina Wyczesany. - Warszawa : WSiP, 1991 

27. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy 
teorii i praktyki / red. nauk. Sławomira Sadowska. - Toruń : Akapit, 2006 

28. Nie jesteś sam : programy edukacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Jolanta 
Wenta. - Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, 2012 

29. Niepełnosprawność intelektualna : diagnozowanie, edukacja i wychowanie / Lucyna Bobkowicz-
Lewartowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011 

30. Ogrodoterapia : scenariusze zajęć i zabaw dla przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnością 
sprzężoną i autyzmem / Maria Kuleczka-Raszewska. - Warszawa : Difin, 2019 

31. Otwórz się na świat : programy dla uczniów drugiego etapu nauczania oraz uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, 
Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, 2013 

32. Pedagogiczne działania nauczycieli szkół specjalnych na I etapie edukacji / Grażyna Tkaczyk. - 
Lublin : Wydaw. UMCS, 2008 

33. Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym / Zenon Gajdzica. 
- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002 

34. Pomóż dzieciom zrozumieć świat : programy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa 
Korzeniewska. - Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, 2012 

35. Pomóżmy dziecku z upośledzeniem umysłowym doświadczać przestrzeni : orientacja przestrzenna 
w teorii, diagnozie i rozwoju dziecka / Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2000 

36. Ponadgimnazjalna, specjalna szkoła przysposobienia do pracy : organizacja, metody pracy, 
scenariusze, regulacje prawne : poradnik dla nauczycieli i specjalistów / red. Teresa Serafin. - 
Warszawa : MENiS, 2005 

37. Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych : praca zbiorowa / red. Grażyna Tkaczyk, 
Teresa Serafin. - Warszawa : MEN, 2001 

38. Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym / Alfred Brauner, Francoise Brauner ; 
tłumaczenie Rafał Gałkowski. - Warszawa : WSiP, 1995 

39. Poznanie ucznia szkoły specjalnej : wrażliwość edukacyjna dzieci upośledzonych umysłowo 
w stopniu lekkim : diagnoza i interpretacja / Joanna Głodkowska. - Warszawa : WSiP, 1999 
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40. Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / red. 
nauk. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2009 

41. Profil osiągnięć ucznia : przewodnik dla terapeutów i nauczycieli / Jacek Kielin. – Wyd. 3, poszerz. 
i uaktualnione. - Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2019 

42. Program nauczania dla II etapu edukacji w szkole podstawowej masowej lub szkole specjalnej dla 
uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim : dla klas IV-VI / Renata Naprawa, Alicja 
Tanajewska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, 2009 

43. Program nauczania przedmiotów ogólnokształcących w szkołach zasadniczych specjalnych dla 
młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim / MEN. - Warszawa : Oficyna Literatów 
i Dziennikarzy Pod Wiatr, 1997 

44. Program nauczania szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim : etapy edukacyjne I i II / koordynator programów Grażyna Kowalczyk. - Wyd. 3. - 
Warszawa : WSiP, cop. 2000 

45. Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej dla dzieci 
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Beata Cholewczyńska, Wojciech Lewandowski. - 
Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2004 

46. Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej masowej lub szkole 
podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : 
dla klas I-III / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : HARMONIA, 2009 

47. Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / 
Katarzyna Parys. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2013 

48. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym 
i umiarkowanym. Cz. 1 / red. nauk. Maria Piszczek. - Warszawa : CMPPP, cop. 2001 

49. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym 
i umiarkowanym. Cz. 2 / red. nauk. Maria Piszczek. - Warszawa : CMPPP, 2002 

50. Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / red. Alina 
Czapiga. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004 

51. Rewalidacyjne wartości metody ośrodków pracy jako wiodącej w kształceniu specjalnym dzieci 
upośledzonych umysłowo / Grażyna Tkaczyk. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1999 

52. Scenariusze do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną : wyrażanie emocji 
oraz budowanie relacji społecznych / autor Alicja Palac-Nożewska, Julia Czepułkowska, Anna 
Parakiewicz, Marta Wilamowska. - Poznań : Forum Media Polska Sp. z o.o., 2019 

53. Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej / red. Władysława 
Pilecka, Jan Pilecki. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003 
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54. Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody / Hanna Olechnowicz. - 
Wyd. 1 (3 dodruk). - Warszawa : PWN, 2012 

55. Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe 
oblicza terapii w pedagogice specjalnej / red. Zofia Palak, Magdalena Wójcik. - Lublin : Wydaw. 
UMCS, 2016 

56. Uczeń o obniżonym poziomie umysłowym w szkole podstawowej : poradnik dla nauczycieli / red. 
Janina Wyczesany. - Częstochowa : WOM, 1993 

57. Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : 
poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / red. Tadeusz Kott. - Warszawa 
: MENiS, 2005 

58. Upośledzenie umysłowe : wybrane zagadnienia edukacji i terapii / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Płock 
: Wydaw. Naukowe NOVUM, 2003 

59. Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych 
do specjalnych / Barbara Grzyb. - Kraków : Impuls, 2013 

60. Wokół edukacji włączającej : efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych / Grzegorz Szumski ; 
współpr. Anna Firkowska-Mankiewicz. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010 

61. Wrażliwość edukacyjna w kształtowaniu doświadczeń matematycznych u dzieci upośledzonych 
umysłowo w stopniu lekkim : poznanie, wspomaganie, skuteczność edukacji w klasie pierwszej / 
Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej, 1998 

62. Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną : poradnik dla rodziców 
i terapeutów / Marta Wiśniewska. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2010 

63. Współczesne problemy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną / Zdzisława 
Janiszewska-Nieścioruk, Aleksandra Maciarz. - Kraków : Impuls, 2006 

64. Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem 
umysłowym : działania stosowane i postulowane / Dorota Smykowska. - Kraków : Impuls, 2008 

65. Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania i wychowania upośledzonych umysłowo / red. 
Grażyna Tkaczyk. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, 1997 

66. Wychowanie dzieci o obniżonej sprawności umysłowej w internacie / Jan Pilecki, Władysława 
Pilecka, Jolanta Baran. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1997 

67. Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej / Tadeusz 
Kott. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002 
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68. Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim / Helena Burno-
Nowakowa, Irena Polkowska. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1988 

69. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2011 

70. Zrozumieć samemu świat : program nauczania dla III etapu edukacji uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : gimnazjum / Renata Naprawa, Alicja 
Tanajewska, Ewa Korzeniewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2010 
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16. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną wyzwaniem dla szkoły / Justyna Kapuścińska-
Kozakiewicz // Głos Pedagogiczny. - 2020, nr 2/3, s. 72-76 

17. Dziecko z upośledzeniem umysłowym nadaje się do szkoły [w stopniu lekkim] / Jolanta 
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18. Edukacja zdalna podczas pandemii wirusa COVID-19 uczniów i uczennic z lekką niepełnosprawnością 
intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w opinii nauczycieli i nauczycielek / Marzena 
Buchnat, Aneta Wojciechowska // Szkoła Specjalna. - 2021, nr 5, s. 334-346 
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