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Akademia arteterapii - od 

praktykantów dla praktyków : 

podręcznik arteterapii wraz ze 

scenariuszami zajęć /Anna Sikorska, 

Katarzyna Góralczyk, Monika 

Ostrowska-Cichy, Anna Wangin 

Dmyterko. Warszawa: „Difin”, 2022.    

Książka jest zbiorem doświadczeń 

arteterapeutów, którzy na co dzień, 

poprzez działania twórcze, pomagają 

innym. Składają się  na nią 

następujące rozdziały: Arteterapia w 

praktyce (rozdz. 1) ; Najczęściej 

spotykane trudności w obszarze pracy 

z technikami arteterapii (rozdz. 2) ; 

Arteterapia w edukacji dzieci i 

młodzieży (rozdz. 3) ; Arteterapia w 

pracy z dziećmi z rodzin 

dysfunkcyjnych (rozdz. 4) ; 

Teatroterapia w edukacji i terapii 

(rozdz. 5) ; Arteterapia z rodzicami 

dzieci z niepełnosprawnościami 

(rozdz. 6) ; Rodzaje arteterapii w 

działaniach z osobami z 

niepełnosprawnością – teoria i 

scenariusze pracy (rozdz. 7) ; 

Doświadczenie pracy 

arteterapeutycznej opartej na muzyce 

w psychiatrii (rozdz. 8).  Praca przedstawia nieoczywiste spojrzenie na arteterapię oraz 33 scenariusze 

pracy w obszarach nie poruszanych wcześniej szerzej w literaturze wraz z opisami oraz różnorodne 

ćwiczenia, w obszarach nie poruszanych wcześniej szerzej w literaturze, m.in. takich jak: arteterapia w 

ramach TUS osób z autyzmem dziecięcym,  teatroterapia,  zaangażowanie rodziców w proces 

terapeutyczny dzieci, korelacja sztuki i muzyki na gruncie pracy z osobami chorującymi psychicznie. 

Publikacja będzie z pewnością doskonałą inspiracją dla studentów różnych kierunków terapeutycznych 

i humanistycznych oraz specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy pragną 

poszerzyć własną praktykę o wachlarz ćwiczeń arteterapii. 

M 65451 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 222740, M 222748 (Opole) 

 

 

 

 



Ekosystem : [gra edukacyjna] / 
autor Matt Simpson ; ilustracje 
Martyna Szpil. - Warszawa : 
„Nasza Księgarnia”, 2022. - 1 
pudełko ; 14x19x4 cm    

„Ekosystem” to gra pełna 
harmonii i równowagi, jak w 
przyrodzie, odznacza się 
pięknymi ilustracjami. Podczas 
rozrywki każdy gracz tworzy 
przed sobą krainę 
przedstawiającą łąki, potoki, 
owady i zwierzęta. Powstaje w 
ten sposób ekosystem – im 
lepiej działający, tym więcej 
punktów gracze zdobędą. Kraina 
gracza składa się z 20 kart 
tworzących czworokąt 5 x 4 (5 
kolumn i 4 rzędy).  Wraz z 
dokładaniem kolejnych kart 
kraina może rozrastać się w 
dowolnych kierunkach, ważne 
jednak, aby ostatecznie 
zamknęła się w 5 kolumnach i 4 
rzędach. Wygrywa osoba z 
największą liczbą punktów. 
Pudełko z grą zawiera: 130 kart ; 
6 ściągawek ; notes, ołówek ; 

instrukcję. Gra adresowana jest do graczy w wieku od 8 do 108  roku życia, więc nie tylko dla 
dzieci i młodzieży, ale i osób starszych, rodzin wielopokoleniowych, a przede wszystkim 
miłośników przyrody, osób zainteresowanych przyrodą. Przewidziana Liczba graczy  od  2do 6 
osób, czas trwania gry -  20 minut. „Ekosystem” to rozrywka wymagająca intelektualnie, ale 
satysfakcjonująca,  dająca poczucie dobrze wykorzystanego czasu.  

GF 000072 (Nysa), GF 000910, GF 000962 (Opole - Czytelnia) 

 

 

 

 

 

 

 



Ja i moje ADHD :60 ćwiczeń 

które pomogą dziecku w 

samoregulacji, koncentracji i 

odnoszeniu sukcesów /Kelli 

Miller ; ilustracje: Sarah Rebar ; 

przekład: Agnieszka Cioch. - 

Wydanie pierwsze w języku 

polskim. - Sopot : Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, 

2022.    

Książka została pomyślana jako 
uzupełnianie pełnego programu 
terapii, który jest dostosowany 
do indywidulanych potrzeb. 
Składają się na nią trzy części: Ja 
i ADHD  (1) ; ADHD mną nie 
rządzi! (2) ; Ja i ADHD a świat: 
sukcesy w domu, w szkole, w 

przyjaźniach (3).  Autorka 

proponuje 60 rozmaitych 

ćwiczeń, gier i zabaw 

służących pracy nad różnymi aspektami ADHD, od samokontroli i organizacji po wyrażanie 

własnych potrzeb i budowanie wiary w siebie. Opisuje wiele pomysłów do pracy nad samooceną, 
nad lubieniem i akceptowaniem siebie. Nad dostrzeżeniem, że każdy z nas jest wyjątkowy, wiele 
potrafi, ma umiejętności, które warto rozwijać. Nad rozpoznaniem swoich problemów z koncentracją, 
nadruchliwością czy nadmierną impulsywnością. Podpowiada też, jak sobie radzić z tymi problemami. 
Uczy rozpoznawać i oswajać emocje. Są to ważne i pomocne umiejętności, które warto ćwiczyć. Dzięki 

książce dziecko: zrozumie, czym jest ADHD ; pozna swoje mocne i słabe strony ; dowie się, jak 

radzić sobie z trudnymi emocjami; pozna sposoby na skupienie uwagi, samokontrolę i 

podejmowanie dobrych decyzji; nauczy się planowania, komunikowania i wyrażania swoich 

potrzeb ;  uwierzy w siebie i w to, że może osiągnąć sukces. Publikacja adresowana jest do 

rodziców, opiekunów, nauczycieli, terapeutów dziecka z ADHD. 

M 65461 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 222756 - M 222757 (Opole) 

 

 

 

 

 



Mniejszość niemiecka w życiu 

społeczno-politycznym województwa 

opolskiego po 1989 roku /Marek 

Mazurkiewicz. -  Opole : Instytut Śląski 

w Opolu, 2022.  

Książka prezentuje zbiór artykułów 

poświęconych różnym wymiarom 

działalności mniejszości 

niemieckiej na Śląsku Opolskim, 

które zawarte zostały w czterech 

rozdziałach: Śląsk jako polsko-

niemieckie pogranicze: wymiar 

społeczny, tożsamościowy i 

polityczny (1) ; Mniejszość 

niemiecka na Śląsku: tożsamość, 

pamięć, wielokulturowość (2) ; 

Mniejszość niemiecka jako aktor 

polityczny w demokratycznej 

Polsce (3) ; Polityka państwa  

polskiego wobec mniejszości 

narodowej (4). Choć opracowanie 

koncentruje uwagę czytelnika na 

okresie po 1989 r., autor poszerza 

kontekst rozważań także o lata 

sprzed demokratycznego przełomu.  

Skupia się również na stosunku 

państwa polskiego wobec 

mniejszości narodowych i 

etnicznych, biorąc za studium przypadku właśnie mniejszość niemiecką, skoncentrowaną na 

Śląsku Opolskim. Książka adresowana jest do historyków, demografów, socjologów i 

politologów oraz  wszystkich zainteresowanych tematem. 

M 223097 (Opole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nowoczesne lekcje 
biblioteczne : kreatywne 
pomysły dla różnych grup 
wiekowych. : praca zbiorowa. 
Cz. 1 / red. Renata Kajewska. 
Warszawa : Wiedza i Praktyka, 
2021  

Książka zawiera ciekawe 
propozycje scenariuszy 
bibliotecznych, kreatywne 
pomysły dla różnych grup 
wiekowych, począwszy od 
uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej, klas 
pierwszych, starszych klas 
szkoły podstawowej, uczniów 
szkół ponadpodstawowych,  
po seniorów. Dla uczniów szkół 
podstawowych przygotowano 
następujące scenariusze: 
Pasowanie uczniów klas 
pierwszych na czytelników ; 
Zajęcia integracyjne w 
bibliotece, wykorzystujące 
motywy literackie, sztukę i 
wyobraźnię ; Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania (29 

września)  - wydarzenie biblioteczne. Dla szkół ponadpodstawowych opracowano scenariusz 
zajęć „Rozwiązywanie problemów wśród młodzieży”, który wyposaża uczniów w umiejętności 
rozwiazywania problemów dotyczących własnej osoby. W scenariuszu „Mam moc, mogę 
zmienić mój świat. Rozwijamy kompetencje społeczne”, wykorzystano pomysł na otworzenie 
osobowości uczniów, rozwijanie poczucia sprawstwa i odpowiedzialności za siebie i innych za 
sprawą działań twórczych na kanwie papierowego teatru kamishibai i książki obrazkowej 
„Trzeba będzie…”.  W publikacji zmieszczono również scenariusz pierwszych zajęć w ramach 
kursu komputerowego dla seniorów. Praca  adresowana jest do bibliotekarzy szkolnych, 
wychowawców szkół podstawowych i średnich, a także bibliotekarzy pracujących z osobami 
starszymi.   

C 223080/I (Opole) 

 

 

 

 



Szczęśliwice Wielkie : zbuduj 
miasto Szczęśliwych ludzi ! : 
[gra planszowa ; wariant 
rodzinny] / Airu i Toshiki 
Sato ; [ilustracje : Makoto 
Takami ; redakcja : zespół 
Rebel]. – Gdańsk: Rebel, 
[2021]. - 1 pudełko ; 18 x 12 
x 4 cm    

Pięknie zilustrowana gra 
karciana „Szczęśliwice 
Wielkie” doskonale łączy 
prostotę zasad z mnogością 
dostępnych możliwości. 
Dokładając kolejne budynki 
do obszaru swojego miasta 
gracz musi zdecydować, jakie 
kroki najlepiej dopasują się 
do jego strategii. Celem gry 
jest zdobycie jak największej 
liczby punktów szczęścia w 
ramach swojego miasta. 
Poziom szczęścia określa się 
mnożąc liczbę mieszkańców 
miasta przez liczbę symboli 
serc, które znajdują się na 

poszczególnych kartach. Pudełko z grą zawiera: 140 kart, 30 żetonów oraz instrukcję. Gra 
przewiduje dwa warianty rozgrywki: rodzinny oraz ekspercki – dla osób, które lubią 
strategiczne myślenie.  Przeznaczona jest dla 2-5 graczy, w wieku powyżej 10 roku życia, 
przewidziany czas gry: 30 minut. Gra z potencjałem na spotkania towarzyskie oraz spotkania 
rodzinne. 

GF 000946 (Opole - Czytelnia) 

 


