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Zaburzenia artykulacji - promocja

Nie ulega wątpliwości, że wady wymowy są problemem, któremu należy poświęcać wiele 

uwagi, choć obiektywnie rzecz biorąc, istnieją znacznie poważniejsze kłopoty w porozu-

miewaniu się językowym słownym. Niemniej jednak nieprawidłowości artykulacyjne bywają 

przyczyną wielu niepowodzeń szkolnych, a w późniejszym okresie trudności z wyborem 

drogi życiowej. Innym argumentem przemawiającym za ważkością tego problemu jest to, że 

foniatria już blisko 200 lat temu stworzyła terminologię nazywającą wady wymowy. 

Cena: 25.00 zł

http://impulsoficyna.com.pl/katalog/zaburzenia-artykulacji,799.html

Dysleksja u osób dorosłych

Publikacja Dysleksja u osób dorosłych ma nie tylko walory naukowe, lecz także praktyczne, po-

nieważ zawiera m.in. przegląd metod diagnostycznych stosowanych w Polsce i na świecie. Po-

zwoli wielu osobom z dysleksją lepiej zrozumieć swój problem, a nauczycielom inaczej spojrzeć 

na swoich studentów i uczniów. Jej odbiorcami oprócz dorosłych osób z dysleksją, mogą być 

zarówno naukowcy, studenci psychologii i kierunków pedagogicznych, jak i przyszli nauczyciele 

kształcący młodzież oraz dorosłych na ponadgimnazjalnych etapach edukacji.

Cena: 24.00 zł

http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/dysleksja-u-osob-doroslych,1465.html
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Psoty literek 

Książeczka dla dzieci „Psoty literek” jest przeznaczona dla pięcio i sześciolatków. Dzieci  

poznają wierszyki – bajeczki o zwierzętach rodzinie, rówieśnikach, które są tak pomyślane, 

aby jak najwięcej wyrazów z  omawianą literka się w  nich znalazło. Pod każdym wierszy-

kiem są ćwiczenia w postaci wyrazów do uzupełnienia, i miejsce na rysunek. Rozwija to nie 

tylko wiedzę o polskim alfabecie, ale i ćwiczy umiejętności manualne oraz rozbudza fantazję 

małego człowieka. 

Cena: 16.00 zł

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=1187

Cena: 16.00 złJęzykowe łamigłówki 

Książka „Językowe łamigłówki” przeznaczona jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.  

Jej zadaniem jest poznanie i utrwalenie przez uczniów klas I-III  podstawowych zasad pisowni 

i gramatyki polskiej. Wierszowane „zapamiętywanki” mają na celu łatwe przyswojenie sobie 

przez dziecko zasad ortograficznych, a zamieszczone po  nich ćwiczenia i dyktanda w formie 

krótkich wierszyków służą  ich utrwaleniu .

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=1188
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Kwestionariusz badania mowy 

Kwestionariusz ten może być wykorzystywany do diagnozy logopedycznej dzieci przedszkol-

nych i szkolnych. Składa się z obrazków, których nazwy zawierają samogłoski i spółgłoski  

w trzech pozycjach, w których mogą pojawić się w wyrazie: w nagłosie, śródgłosie i wygło-

sie. Głoski występujące w nazwach obrazków ułożone są w kolejności zgodnej z tym, jak 

pojawiają się w rozwoju mowy dziecka. kwestionariusza dołączona jest karta badania mowy, 

której kolejność zapisu głosek jest zgodna z kolejnością pojawiających się wyrazów.

Cena: 24.80 zł

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=95

Cena: 28.00 złWspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji 
- promocja

Niniejsza publikacja powstała z myślą o wciąż aktualnej potrzebie propagowania wiedzy z dzie-

dziny logopedii oraz w celu wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi, którzy są odpowie-

dzialni za edukację swoich podopiecznych;  myślą przewodnią jest tu idea wczesnej diagnozy 

i pracy korekcyjno-kompensacyjnej podejmowanej wobec dzieci, u których zaobserwowano 

pierwsze symptomy nieharmonijnego rozwoju psychomotorycznego. 

http://impulsoficyna.com.pl/katalog/wspomaganie-rozwoju-dziecka-z-ryzyka-dysleksji,1319.html
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Cena: 18.00 zł
Wspomaganie płynności mowy dziecka 
- profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego

Program stanowi teoretyczne i praktyczne ujęcie zagadnienia niepłynności mowy u dziecka 

w młodszym wieku. Jego przejrzysta struktura ułatwia skuteczne zaplanowanie działań oraz 

sprzyja uzyskiwaniu zamierzonych efektów pracy profilaktyczno-terapeutycznej z dzieckiem 

i jego rodziną. Adresatami programu są logopedzi, terapeuci, nauczyciele oraz rodzice dzieci 

dotkniętych jąkaniem.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=485

Ćwiczenia i zabawy z głoskami sz–s, ż–z, cz–c, dż–dz 
Dla przedszkolaka i ucznia + CD!

Ćwiczenia i zabawy z głoskami sz–s, ż–z, cz–c, dż–dz powstały na podstawie wieloletnich do-

świadczeń zawodowych autorki w pracy z dziećmi. Jest to zeszyt ćwiczeń, które pod kierunkiem 

nauczyciela, rodzica i logopedy można wykorzystać w pracy z przedszkolakami i uczniami do 

utrwalania przez nich poprawnej wymowy głosek dentalizowanych. 

http://impulsoficyna.com.pl/katalog/cwiczenia-i-zabawy-z-gloskami-sz-s-z-z-cz-c-dz-dz,1515.html

Cena: 14.00 zł
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Jąkanie - ebook wersja PDF
Diagnoza - terapia - program

Wnikliwe opracowanie na temat jąkania się dzieci, młodzieży i dorosłych w ujęciu logope-

dycznym i neurologopedycznym. Adresowana do logopedów, neurologopedów, psycholo-

gów i pedagogów, lekarzy, studentów logopedii, neurologopedii, medycyny, psychologii i pe-

dagogiki, ale także językoznawców oraz wszystkich zainteresowanych problemem jąkania.

http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/jakanie,681,epub.html

Cena: 25.00 zł Cena: 8.00 złJąkanie to nie wyrok
Poradnik dla rodziców dzieci jąkających się

Książka Jąkanie to nie wyrok może pomóc rodzicom w odpowiedzi na nurtujące ich pytania do-

tyczące tego, co należy robić, a także czego absolutnie nie wolno, aby nie dopuścić do rozwoju 

zaburzenia mowy.

W codziennym zabieganiu, gdy na wszystko mamy niewiele czasu, polecany poradnik podpo-

wiada w prosty sposób, jak poradzić sobie z problemem, który dotknął nasze dziecko.

http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/jakanie-to-nie-wyrok,1455.html
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Dźwięki mowy

Polecana dla nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, ale również logo-

pedów, pedagogów szkolnych, psychologów, rodziców i studentów. Zawiera przykładowy 

wykaz literatury dziecięcej, który pomoże rodzicom i nauczycielom wprowadzić dzieci  

w świat dźwięków mowy poprzez organizowanie proponowanych zabaw słownych. Materiał 

słowny podręcznika sprzyja koncentrowaniu uwagi dzieci na formie dźwiękowej słów.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=92

Cena: 34.80 zł Cena: 14.80 złPokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją

Zastosowana przez Autorkę metoda to propozycja indywidualnego przebiegu działań edukacyj-

nych, który z powodzeniem może być modyfikowany i dostosowywany do potrzeb i możliwości 

[…] danej klasy. Na podkreślenie ze wszech miar zasługuje zwrócenie […] uwagi na postawę 

nauczyciela jako kreatora indywidualnych podejść i preferencji dla każdego dziecka z osobna.  

Nauka pisania i czytania to niezwykła powinność i odpowiedzialność ze strony nauczyciela, 

wyzwalająca działania twórcze i kreatywne, jakie drzemią w świadomości ucznia.

http://impulsoficyna.com.pl/katalog/pokonywanie-trudnosci-w-uczeniu-sie-dzieci-z-dysleksja,1467.
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Cena: 14.80 złRysowane wierszyki 

Opracowanie stanowi zbiór wartych popularyzowania rysowanych wierszyków znanych 

już z dostępnej literatury oraz propozycje nowych utworów, które w większości powsta-

wały przy aktywnym udziale dzieci. Rysowane wierszyki stymulują rozwój mowy dziecka.  

Stanowią doskonałą formę aktywizowania dzieci nieśmiałych, z opóźnionym rozwojem 

mowy. Często wykorzystywane są na zajęciach logopedycznych. Wierszyki te są także do-

skonałym narzędziem do zabawy rodziców z małymi dziećmi.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=167

Zabawy logopedyczne na cztery pory roku

Scenariusze zawierają ćwiczenia oddechowe, usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczenia 

w naśladowaniu dźwięków z otoczenia, sprzyjające prawidłowej realizacji samogłosek i spół-

głosek. Ich celem jest kształtowanie poprawnej wymowy, wzbogacanie słownictwa i wiedzy 

o środowisku oraz nauka konstruowania wypowiedzi u dzieci w wieku przedszkolnym.

Cena: 28.00 zł

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=996
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Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym

Książka wprowadza w problem trudności dzieci w operowaniu kodem językowym, postrze-

ganych także jako źródło specyficznych trudności w uczeniu się, zagadnienia budzącego 

coraz większe zainteresowanie wśród badaczy i praktyków. Podane są w niej propozycje 

rozwiązań terapeutycznych, co jest wyjściem naprzeciw naglącym potrzebom osób z takimi 

trudnościami, albowiem w istotnym stopniu ograniczają one osiągnięcie sukcesu w szkole  

z wszystkimi tego konsekwencjami.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=918

Cena: 19.80 zł Reranie. Profilaktyka, diagnoza, korekcja - promocja

Praca adresowana jest do logopedów, studentów pedagogiki, psychologii i logopedii oraz 

rodziców i nauczycieli, a także do wszystkich tych, których łączy chęć poznania zjawiska 

znanego prawie wszystkim „ze słyszenia”, czyli rerania, nazwanego też rotacyzmem. 

Książka zawiera informacje o tym, dlaczego r jest głoską trudną do wymówienia, kiedy 

dźwięk ten powinien pojawić się w wymowie dziecka i jakie czynniki mogą ten proces zakłó-

cić, czym charakteryzuje się wadliwa artykulacja r oraz na czym polega korekcja rerania.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&pagin=1&id=161

Cena: 29.00 zł
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Terapia logopedyczna dzieci 
z zaburzeniami słuchu i mowy

Zagadnienia zawarte w opracowaniu mają charakter syntetyczny, z podaniem konkretnej 

literatury. Autorka ma nadzieję, że opracowanie będzie motywacją do studiowania surdolo-

gopedii oraz inspiracją do teoretycznego i praktycznego doskonalenia warsztatu pracy osób 

zajmujących się wychowaniem i terapią dzieci oraz dorosłych z wadą słuchu.

Cena: 34.80 zł

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&pagin=1&id=487

AFA-SKALA
Jak badać mowę dziecka afatycznego? 

Książka jest rezultatem wieloletnich doświadczeń Autorek, na co dzień zajmujących się tera-

pią dzieci afatycznych. Zasadniczą część książki stanowi skala, będąca konkretną propozycją 

sposobu zbierania materiału służącego do oceny sprawności językowej i komunikacyjnej 

dziecka z zaburzonym rozwojem mowy.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&pagin=1&id=75

Cena: 28.00 zł
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Bajki dla dyslektyków. Kolorowanki logopedyczne

Książka jest niezastąpioną pomocą w zwalczaniu problemu z nauką czytania i pisania, który 

nie polega na tym, jak wielu sądzi, czy dziecko nauczy się czytać i pisać, lecz na tym, jakim 

sposobem i w jakim czasie to osiągnie. Prezentowane w niniejszej publikacji bajki pomagają 

dzieciom zbudować zbiór skojarzeń ułatwiających prawidłowe rozpoznawanie liter, a dzięki 

zabawie uatrakcyjniają proces nauki czytania i pisania.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=79

Cena: 12.00 złMówię wyraźnie ebook wersja PDF, ePub i mobi

Książeczka zawiera zbiór wierszy, które mają być pomocą dla nauczycieli nauczania po-

czątkowego przy wprowadzaniu kolejnych literek, oraz logopedom jako narzędzie pomocne  

w ćwiczeniach wymowy. Wierszyki mają tę zaletę, że w większości są krótkie, rytmiczne, 

a ich tematyka wiąże się z życiem dziecka, jego wyobraźnią, otwartością na przyrodę oraz 

naturalną skłonnością do fantazji. Dlatego też wiele tekstów ma charakter minibajeczek.

Cena: 14.00 zł

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&pagin=1&id=772



22 23

Podręczny słownik terminów AAC

Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej) jest pierwszą 

w Polsce tego rodzaju publikacją, adresowaną do szerokiego grona zarówno specjalistów, jak i 

rodziców, opiekunów, przyjaciół – osób dzielących codzienność z dziećmi i dorosłymi doświad-

czającymi trudności w porozumiewaniu się. Jest próbą opisania blisko 1600 pojęć odnoszących 

się do nowego obszaru w polskiej logopedii i pedagogice osób niepełnosprawnych, jakim jest 

zastosowanie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się z dziećmi i 

dorosłymi z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji.

http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/podreczny-slownik-terminow-aac,1605.html

PREMIERA Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami 
komunikacyjnymi 
Książka, którą oddajemy w ręce Czytelników, obejmuje teksty o różnym poziomie „naukowo-

ści”. Jedni autorzy dokonują analiz metodologicznych, wyjaśniając funkcjonowanie Makatonu 

w szerokim kontekście, inni natomiast opisują pracę przy bardzo konkretnych przypadkach. Tę 

cechę należy uznać za walor publikacji, ponieważ w ten sposób prezentuje ona obszerny zakres 

możliwości stosowania polskiej wersji metody Makaton.

http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/makaton-w-rozwoju-osob-ze-zlozonymi-potrzebami-komuni-

Cena: 40.00 zł
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Przygody Języczka-Podróżniczka

Bajeczki zostały opracowane w taki sposób, aby mogły z nich korzystać logopedzi, nauczy-

ciele, rodzice – zarówno w czasie zajęć indywidualnych, jak i grupowych w przedszkolu, 

szkole, domu. Stopień trudności opowiadań jest zróżnicowany – zwiększa się wraz z wiekiem 

dziecka, a jednocześnie opowiada etapom rozwoju mowy i pojawiania się w nich określo-

nych głosek. Proponowane ćwiczenia mają uatrakcyjnić proces nauki mowy głosek, jednak 

nie mogą zastąpić terapii logopedycznej.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&pagin=1&id=534

Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi 
rozwój mowy i języka dziecka

Zeszyt zawiera krótkie teksty narracyjne i ćwiczenia. Treść utworów odpowiada zaintereso-

waniom młodszych dzieci szkolnych. Pod każdym tekstem znajdują się propozycje ćwiczeń 

– frazy, zadania, ćwiczenia słownikowe oraz pytania do opowiadań. Zaletą tej książki jest to, 

że zadania są zawsze związane z prezentowaną historią oraz znajdują się w niej ćwiczenia 

i zadania dodatkowo wyjaśniające problemy, zjawiska.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&pagin=1&id=600

Cena: 18.00 złCena: 24.80 zł
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Ćwiczenia grafomotoryczne. Klasa II-III. Zeszyt 1 i 2 
- ebook wersja PDF, ePub i mobi 
Ćwiczenia grafomotoryczne przeznaczone są dla dzieci, które przygotowują się do czynności 

pisania oraz dla tych, którym pisanie sprawia trudność. Pomagają one w nabyciu właściwych 

nawyków ruchowych, potrzebnych podczas pisania, a w szczególności ruchu ręki od strony 

lewej do prawej, z góry na dół oraz ruchu okrężnego, odwrotnego do kierunku wskazówek 

zegara. Ćwiczenia wyrabiają płynność i precyzję ruchów ręki ustawionej w takiej pozycji jak 

podczas pisania.

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&pagin=1&id=90

Cena: 9.00 zł Z logopedią na ty - ebook wersja PDF 
Podręczny słownik logopedyczny

Słownik przeznaczony do użytku logopedów, psychologów, nauczycieli, opiekunów i rodziców, 

którzy chcieliby się włączyć w terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy.

Książka zawiera głównie hasła logopedyczne, ale także terminy z zakresu innych dyscyplin na-

ukowych, m.in. z lingwistyki, psychologii, psychiatrii, neurologii, foniatrii, ortodoncji.

http://impulsoficyna.com.pl/katalog/z-logopedia-na-ty,292,pdf.html

Cena: 20.00 zł
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Materiał wyrazowo-obrazkowy 
do utrwalania poprawnej wymowy głosek... 
- 10 zeszytów w wersji papierowej i ebook!

   Cena każdego zeszytu: 16.00 zł

   Cena całej serii: 135.00 zł 

http://www.impulsoficyna.com.pl/index.php?cat=katalog&p=5&id=902
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