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Dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną 
Wybór literatury ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i jej filii 

Książki 

1. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - 
Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2012 

2. Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką 
niepełnosprawnością / Anna Lechowicz. - Warszawa : WSiP, cop. 2005 

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

4. Rozwijanie słuchu w zabawie : praktyczne wskazówki do ćwiczeń słuchowych z dziećmi 
w wieku przedszkolnym z uszkodzonym słuchem i zaburzeniami spostrzegania : 
na podstawie książki "Play it by Ear" Edgara L. Lowella i Marguerity Stoner / Armin Löwe ; 
przeł. Witold Tłuchowski. - Warszawa : PZWL, 1983 

5. Uczę się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością 
sprzężoną / Maria Kuleczka-Raszewska, Dorota Markowska. - Wydanie 1 (dodruk). - Gdańsk : 
Harmonia Universalis, 2017 

6. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi 
niepełnosprawnościami : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak. - Warszawa : 
MENiS, 2005 

Artykuły z czasopism 

1. Aneks do "Arkuszy postępów uczniów niewidomych i słabo widzących ze złożoną 
niepełnosprawnością z zakresu orientacji przestrzennej i lokomocji" / Anna Boczek // 
Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 85-99 

2. Czego błędy jednych, mogą czegoś nauczyć drugich? [niepełnosprawność złożona] / Elżbieta 
M. Minczakiewicz // Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 105-110 

3. Diagnoza i terapia małego dziecka niewidomego i słabo widzącego ze sprzężoną 
niepełnosprawnością / Kornelia Czerwińska // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 307-312 

4. Dziecko z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną w szkole / Magdalena Grochowska-
Popławska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 54-58 

5. Dziecko z wadą wzroku oraz z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku w szkole 
masowej / Marzenna Zaorska // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 7/8, s. 7-9 

6. Funkcjonalna ocena widzenia dziecka słabo widzącego z niesprawnością złożoną / 
Małgorzata Walkiewicz // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 2, s. 100-103 
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7. Jak budować porozumienie z osobą z wieloraką niepełnosprawnością / Natalia Koczorowska 
// Terapia Specjalna. - 2020, nr 5, s. 60-66 

8. Jak usprawniać wzrok ucznia niedowidzącego ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju / 
Barbara Grzyb, Joanna Rymiszewska // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 50-66 

9. Kilka porad do pracy z osobami o uszkodzonym wzroku, słuchu i upośledzeniu umysłowym / 
Patrycja Woźniak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 4, s. 89-100 

10. Komunikacja osób ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju / Barbara Grzyb, Monika Morgała 
// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 19-39 

11. Nauczanie języka angielskiego uczniów z dysfunkcją wzroku oraz niepełnosprawnością 
intelektualną / Romantowski // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 3, s. 223-233 

12. Nauczanie orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących 
z niepełnosprawnością złożoną / Marlena Kilian, Małgorzata Paplińska // 
Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2009, nr 1, s. 101-114 

13. Organizacja pracy edukacyjnej z uczniem ze sprzężoną niepełnosprawnością / Bogumiła 
Bobik, Krystyna Moczia // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 1, s. 134-149 

14. Pedagogika osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - konteksty historyczne 
i współczesne / Marzenna Zaorska // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 12, s. 38-42 

15. Postępowanie logopedyczne w przypadku dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną / Mateusz 
Szurek // Edukacja. - 2018, nr 4, s. 80-91 

16. Program "The Gateway Award Polska" w rozwijaniu zainteresowań i umiejętności 
dialogowo-komunikacyjnych u młodzieży z diagnozą fizycznej i/lub intelektualnej 
niepełnosprawności / Elżbieta Minczakiewicz // Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 106-122 

17. Program organizacji kształcenia technicznego dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami 
w SOSW nr 2 w Lublinie / Anna Prokopiak // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 26-32 

18. Program terapii indywidualnej usprawniającej komunikację dziecka ze sprzężoną 
niepełnosprawnością / Danuta Gorajewska // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 2, s. 139-150 

19. Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci niewidome i słabowidzące ze sprzężoną 
niepełnosprawnością / Paulina Zawadzka // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 42-50 

20. Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przypadku uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi / Katarzyna Patrzykont // Biuletyn Edukacyjny. - 2020, nr 1, 
s. 36-40 
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21. Skala do badania sprawności motorycznej osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną / 
Mirosław Budzyński // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 36-54 

22. Skala do badania sprawności motorycznej osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną : 
(zastosowanie praktyczne) / Mirosław Budzyński // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 63-78 

23. Specyfika pracy z dzieckiem niewidomym z dodatkowym upośledzeniem / Jolanta Schindler // 
Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 45-46 

24. Teoria a praktyka nauczania gry na trąbce na przykładzie ucznia niewidomego niepełnosprawnego 
intelektualnie / Wiktor Szablewski // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 141-148 

25. Trudności w nauczaniu dzieci niesłyszących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 
z dodatkowymi sprzężeniami / Bernadeta Filek // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 139-142 

26. Uczenie się jest zdobywaniem wiedzy poprzez bycie aktywnym [dziecko niewidome, 
spastyczne, ze złożoną niepełnosprawnością] / Ewa Wawrowska // Rewalidacja. - 2009, nr 2, 
s. 39-50 

27. Uczeń ze sprzężoną niepełnosprawnością w przedszkolu i w szkole ogólnodostępnej / Ilona 
Nitychoruk Piekarz // Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 59-69 

28. Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną : 
z doświadczeń własnych / Urszula Klajmon-Lech // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2013, 
nr 4, s. 127-138 

29. Zarys programu pracy z chłopcem, u którego zdiagnozowano: sprzężone opóźnienia rozwoju 
z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania ze spektrum zaburzeń autystycznych / Maja 
Mróz // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 40-42 

30. Zmysły drogą do poznawania świata i swoich możliwości [dziecko z niepełnosprawnością 
sprzężoną] / Anita Małecka // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 77-98 


