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Zespół Downa



                    Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną,                        

                                                       Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.  SK 54745 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza w języku polskim publikacja poruszająca w sposób kompleksowy problematykę terapii zajęciowej 

osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawia teoretyczne aspekty niepełnosprawności i terapii 

zajęciowej. Pokazuje obszary funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz możliwości 

wspierania tych osób jakie daje terapia zajęciowa. Szerzej omawia m.in. terapię zajęciową osób z głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z zespołem Downa. 



                                                                      A.Pawlak, Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju                       

                                                 osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia,                

                                                                        Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. BM                           

                                                                         35848, JK 71630, SM 52171,  KK 128967                   

                                                                            

 

 

 

Ideą tej książki jest ujęcie problematyki osoby z niepełnosprawnością w kontekście biologicznym, 

psychologicznym i społecznym. Ważne jest nie tylko dostrzeżenie uwarunkowań zaburzeń dzieci, młodzieży i 

dorosłych, ale również, co wydaje się dzisiaj ważniejsze - zaproponowanie bardziej skutecznych form 

oddziaływania rewalidacyjnego. Redaktorzy i autorzy dają w niej wyraz przekonaniu, że zmiany rozwojowe 

jednostki z niepełnosprawnością wymuszają realizację nieco innych zadań przez uczestników procesu 

rehabilitacji (rodzice, nauczyciele). Zebrane w publikacji opracowania prezentują różne spojrzenia na 

wybrane problemy związane z ważnymi aspektami funkcjonowania osób z różnym rodzajem i stopniem 

niepełnosprawności. 



 

                                             Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc?  

                                                         Kraków :  "Impuls", 2011. JK 72320, LK 29285, SM 52979 

 

 

 

 

 

 

 

 

W prezentowanej publikacji nakreślono Czytelnikowi fundamentalne pytania: co się stanie z ukochanym 

dzieckiem z Zespołem Downa jeśli zabraknie rodziców? Autorzy poszczególnych tekstów próbują zmierzyć 

się z nieznanym obszarem ludzkiego doświadczenia i wypełnić go rozwiązaniami, które mogłyby wspomóc tę 

trudną dorosłość. Oczywiście nie chodzi tu o gotowe recepty, ale o zauważanie problemu i poważne go 

potraktowanie. 



                                                                     J. Kirenko, Osoby niepełnosprawne : szanse i zagrożenia godnego   

                                               funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie : praca  

                                                                    zbiorowa, Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2011.  

                                                                    BK 36682, JK 72196, KK 131323, SK 52615 

 

 

 

 

 

 

Książka ma charakter publikacji pokonferencyjnej. Są w niej zawarte artykuły napisane przez uczestników 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych, która odbyła się w 

dniach 17-18.03.2010 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Zasadniczym celem publikacji 

jest zaprezentowanie różnych aspektów funkcjonowania osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie, 

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zapewnienia im warunków sprzyjających godnemu funkcjonowaniu 

w społeczeństwie. 



 

                                                                     E. Zasępa, Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa,  

                                                            Kraków : "Impuls", 2012, BK 36784, KK 125829, SK 53344, UK                 

                                                             26493, LK 29963. 

 

 

 

 

 

 

Monografia podejmuje problematykę osób z zespołem Downa. Życie psychospołeczne tych osób 

scharakteryzowane jest w niej z uwzględnieniem stanu współczesnej wiedzy, osiągnięć różnych dziedzin 

nauki, które dotyczą właściwości ich funkcjonowania, a także trudności, których te osoby i ich rodziny 

doświadczają. 

 



 

                                                    E. Minczakiewicz, Zespół Downa : księga pytań i odpowiedzi, Gdańsk :  

                                                     "Harmonia", 2010.SK 52173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak dziecko z zespołem Downa postrzega świat? Jak wspomagać rozwój dziecka z zespołem Downa? Jak 

wygląda życie rodziny z dzieckiem z zespołem Downa. 



                                 Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka, Kraków :  

                                       "Impuls", 2008. BK 37661 ,SM 50723, UK 26742 

  

 

 

 

 

 

Wśród pozycji wydawniczych poświęconych problematyce rozwoju i jego wspomagania u dzieci z zespołem 

Downa proponowana książka będzie pozycją szczególną. Obejmuje bowiem nie tylko aspekty medyczne, 

psychologiczne oraz społeczne odnoszące się do tego zespołu zaburzeń rozwoju, ale także ujmuje je w 

perspektywie terapeutycznej, ukonkretnionej opisem wybranych metod postępowania. Ponadto znajdziemy 

w książce wypowiedzi rodziców wychowujących dzieci z zespołem Downa, wypowiedzi samych dzieci, jak też 

informacje pomocne w poszukiwaniu miejsc, w których znaleźć można pomoc terapeutyczną oraz społeczne 

wsparcie. Z recenzji prof. dr hab. Ireny Obuchowskiej. 

 



                                                    E. Zasępa, Rozwój intelektualny dzieci z zespołem Downa, Warszawa :        

                                                  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003. SM                              

                                                         48897 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Zasępa - (dr hab., prof. APS) – jej zainteresowania naukowe są skoncentrowane wokół psychologii 

klinicznej, w tym szczególnie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. Brała udział w wielu polskich i międzynarodowych projektach badawczych. 

Jest autorką wielu artykułów, a także kilku mo-nografii, m.in.: Zaburzenia behawioralne i emocjonalne oraz 

ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną (2011), Rozwój intelektualny dzieci z 

zespołem Downa (2003), Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa (2008). 



                                                         K. Rożnowska, Dziecko z zespołem Downa : jaka to musi być miłość,  

                                                         Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007. BK 34372, LK 29984  

                                                          SK 49951, KK 122965, UK 25664. 

  

 

 

 

 

 

 

Poradnik jest napisany z myślą o tych rodzicach, którzy szukają wsparcia w pierwszym okresie po 

narodzinach dziecka z zespołem Downa, ale również dla rodziców dzieci starszych. Rodzice znajdą w nim 

omówienie najważniejszych problemów, z którymi spotykają się na co dzień, oraz rady, jak zaplanować życie 

z dzieckiem z zespołem Downa i jak zaakceptować jego odmienność. Autorka, opierając się na wiedzy 

naukowych autorytetów i na doświadczeniu rodziców, przedstawia z taktem problemy trudne i wstydliwe, 

m.in. seksualności tych dzieci. 



                                                                S. Pueschel, Ku lepszej przyszłości : zespół Downa : przewodnik  

                                            dla rodziców i opiekunów, Zakrzewo : "Replika", 2009. BK 36767  

                                                               SM 52170, UK 26743 

  

 

 

 

 

 

Książka napisana zarówno dla specjalistów i rodziców dzieci z zespołem Downa, jak również dla wszystkich 

osób chcących poszerzyć swą wiedzę na ten temat. 

Obok omówienia ogólnych i szczegółowych aspektów zespołu Downa (m.in prezentacji kwestii prenatalnego 

poradnictwa genetycznego i problemów medycznych oraz zagadnień związanych z wychowaniem i 

edukacją  dziecka z zespołem Downa), niniejszy tom ma też na celu zaprezentowanie pozytywnego wizerunku 

osób z zespołem Downa, od ich narodzin po dorosłość. 



                                                  E. Minczakiewicz, Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa :  

                                poradnik dla rodziców i wychowawców, Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2001.  

                                               SK 49023, JK 69804, KK 114957 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik zawiera najważniejsze informacje na temat istoty zespołu Downa. Pokazuje, jak należy 

kształtować podstawowe nawyki u dziecka oraz rozwijać aktywność poznawczą, niezbędna dla jego 

fizycznego, umysłowego i społecznego-emocjonalnego rozwoju. Szczególny akcent położono na zabawę i 

porozumiewanie się z otoczeniem. W końcowym rozdziale umieszczono orientacyjny rejestr rozwoju 

umiejętności dziecka o prawidłowym rozwoju psychofizycznym. 

 



 

                                       A.Sobolewska, Cela : odpowiedź na zespół Downa, Warszawa : "W.A.B.", 2009. SK  

                                           52164, KK 113913, JK 72466 

 

 

 

 

 

 

Autorka opisuje historię swojej córki Cecylii, dziewczynki z zespołem Downa. Dwunastoletnia dziś Cela chodzi 

do szkoły integracyjnej, doskonale wypełnia rozmaite role społeczne i zadziwia wyobraźnią oraz talentami 

artystycznymi. Sobolewska opowiada o uczuciach towarzyszących narodzinom dziecka upośledzonego i 

reakcjach otoczenia. W dalszych rozdziałach mówi o kształtowaniu się wyobraźni dziecka, o pierwszych 

sukcesach i niepowodzeniach w szkole, o mitach i przesądach związanych z zespołem Downa. Przedstawia przy 

tym rezultaty terapii opartej na zabawie i wspólnym uczestnictwie w kulturze. Rzeczowo omawia zalety i wady 

programów edukacyjnych, metod nauki czytania i zajęć z rówieśnikami w przedszkolach integracyjnych. 



                                       Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza –  

                                       edukacja – terapia, Kraków : "Impuls", 2018. BK 37182, LK 30358, SM     

                                                         54428, KK 135330, UK 26910 

  

 

 

 

 

 

 

Komunikacja jest fundamentem – przypomina nam w Przedmowie prof. Krystyna Ferenz. Czy rzeczywiście 

trzeba nam o tym przypominać? Czy w czasach, gdy wszystkie dziedziny życia podporządkowane są ściśle 

wymogowi szybkiej i skutecznej komunikacji, potrzebne są jeszcze powroty do podstaw? Okazuje się, że tak. 

Komunikacja, sprowadzona do swych fundamentów, a więc języka i towarzyszących mu kodów, nie jest tylko 

sposobem na wyrażenie/przekazanie informacji.  



                                                 E. Baum, Terapia zajęciowa, Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. BK  

                                                  34810, SM 50650, JK 71105, LK 28301, KK 125836 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia zajęciowa to lektura, która w całościowy i wyczerpujący sposób opisuje, czym jest i czym się 

charakteryzuje terapia zajęciowa, jakie są jej rodzaje oraz zastosowania. Autorka, Ewa Baum, definiuje ten 

rodzaj terapii jako „celowe, polisensoryczne działania rehabilitacyjne, o charakterze zajęć ciągłych (np. 

muzycznych, plastycznych, ruchowych, itp.), stanowiących proces terapeutyczny, prowadzący do 

usprawnienia i kompensacji zaburzonych funkcji organizmu pacjenta.”  

 



                                                          T. Kott, Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej  

                                  sprawności umysłowej, Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im.  

                                                 Marii Grzegorzewskiej, 2002. SM 48892 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niepełnosprawność intelektualna (obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego) – zaburzenie 

rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu 

towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych (w szczególności niezależności i odpowiedzialności). 

 



                                               L. Kozaczuk, Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej : przewodnik  

                                 metodyczny, Katowice : "Śląsk", 1999. KK 131288,SK 50797, UK 25251, 

  

 

 

 

 

 

 

Jednym z podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem domu pomocy społecznej jest aktywizacja 

jego mieszkańców. Terapia zajęciowa jest zestawem czynności fizycznych i umysłowych inspirowanych i 

prowadzonych przez zespół specjalistów w celu przywrócenia odpowiedniej sprawności psychofizycznej 

podopiecznych. Poradnik prezentuje niektóre metody i formy terapii, przykłady zajęć warsztatowych oraz 

leksykon pojęć terapeutycznych. 

 



                                                                         A.Ayres, Dziecko a integracja sensoryczna, Gdańsk :  

                                                                         "Harmonia Universalis", 2016. KK 137000,SM 54168, UK  

                                                                         27171 

 

 

 

 

 

 

 Niniejsza publikacja w jasny sposób opisuje naturę zaburzeń integracji sensorycznej oraz pokazuje, jak te 

niedostrzegalne problemy niszczą życie chorym dzieciom i ich rodzicom, a także wskazuje, jak można pomóc 

takim osobom. Dzięki tej książce również dorośli od lat cierpiący na zaburzenia integracji sensorycznej mogą 

w większym stopniu zrozumieć to, co im się przytrafiło. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla 

terapeutów zajęciowych i innych specjalistów, a także dla rodziców dzieci z zaburzeniami integracji 

sensorycznej oraz dla osób dorosłych, które podejrzewają u siebie problemy z przetwarzaniem sensorycznym 

i mają nadzieję lepiej sobie z nimi radzić w przyszłości. 



 

                                                                          M. Stańko-Kaczmarek, Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, Warszawa  

                                                                           : "Difin", 2013.  BK 37170, LK 30232, KK 134366,SK 53244 

 

 

 

 

 

W pierwszej części książki dokonano analizy zjawiska kreacji plastycznej z perspektywy możliwości stosowania jej 

w psychoterapii i edukacji. Następnie (w rozdziałach 2 i 3) przedstawiono charakterystykę działań arteterapeutycznych i 

warsztatowych z zakresu edukacji twórczej, które w największym stopniu z wszystkich działań o charakterze 

psychoterapeutycznym oraz edukacyjnym bazują na kreacji. Poza pogłębioną charakterystyką tych dziedzin, w rozdziale 4 

przedstawiono ich porównanie pod względem kilku najważniejszych aspektów. Przedmiotem tej części książki jest refleksja 

nad rzeczywistymi oraz rzekomymi podobieństwami, jak również opis różnic, które decydują o odrębności tych dwóch dziedzin. 

Rozdział 5 dotyczy podstawowego zagadnienia, jakim jest sposób wyjaśniania działania arteterapii i warsztatów twórczego 

rozwoju. Terapeutyczny, edukacyjny i rozwojowy wymiar kreacji jest ujmowany przez różne koncepcje psychologiczne, 

pedagogiczne i kulturowe. W tej części dokonano opisu i analizy podstawowych procesów psychicznych biorących udział w 

kreacji z perspektywy ich terapeutycznego, edukacyjnego i rozwojowego potencjału oraz ich roli w osiąganiu celów 

psychoeterapeutycznych i edukacyjno-rozwojowych. 



                                                              A.Bac, Terapia zajęciowa w geriatrii, Warszawa : Wydawnictwo  

                                                                Lekarskie PZWL, 2017. KK 138830, SM 54746 

 

 

 

 

 

 

 

Opieka nad osobami starszymi jest wyzwaniem teraźniejszości. Terapia zajęciowa umożliwia właściwe ich 

wspieranie w zakresie wykonywania znaczących dla nich zajęć oraz podnoszenia jakości życia. 

Podręcznik został opracowany przez doświadczonych praktyków i zarazem nauczycieli akademickich. Autorzy 

w przystępnej i syntetycznej formie prezentują możliwości oraz sposoby pracy terapeuty zajęciowego z 

seniorami. 

 



                                                 B.Borowska-Beszta, Echa ekspresji : kulturoterapia w andragogice  

                                  specjalnej, Kraków : "Impuls", 2008. BK 34772, SM 51737 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia i zaburzenia rozwoju 

Antropologiczne i kulturowe wątki terapii osób z niepełnosprawnością 

Terapia przez narrację i pisanie twórcze. 

 



                                            T. Rudowski, Arteterapia : inspiracje i wartości, Warszawa :  

                                                "Eneteia", 2014. LK 30233, KK 135291, SM 53264 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem arteterapii nie jest tworzenie dzieł sztuki, utworów odpowiadających określonym 

kanonom artystyczno-estetycznym, lecz przede wszystkim sam proces tworzenia, nastawiony 

na trwałe przywracanie pacjentowi (podopiecznemu) wiary w życie. 




