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Wydawnictwa zwarte:

1.

AGRESJA w przedszkolu: poradnik dla rodziców i wychowawców / Gabriele HaugSchnabel; [tł. Magdalena Jałowiec]. – Wyd. 2. – Kielce: Wydawnictwo „Jedność”,
2003. – 123, [5] s.
[Oblicza dziecięcej agresji i jej przyczyny. Radzenie sobie z zachowaniami
agresywnymi u dzieci w przedszkolu]
[33482]

2.

KIEDY Pani Złość przychodzi z wizytą: terapeutyczne opowiadania dla
impulsywnych dzieci / Erika Meyer-Glitza; [tł. Magdalena Jałowiec].– Kielce:
Wydawnictwo „Jedność”, 2001. – 96 s.
[34749]
[Terapia zabawą]

3.

KORYGOWANIE zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata
Rozesłaniec. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. – 69, [1] s.
[Charakterystyka agresywności dzieci w młodszym wieku szkolnym, zapobieganie
agresji, terapia. Program zajęć socjoterapeutycznych, scenariusze zajęć]
[33715, 34433]

4.

KRZYCZEĆ, bić, niszczyć: agresja u dzieci w wieku do 13 lat / Joachim Rumpf;
przekł. Maria Bacdorf. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
– 88 s.
[Rodzaje i przyczyny agresji. Postępowanie z agresywnymi dziećmi, zapobieganie
i pomoc. Agresja destrukcyjna]
[33424, 33425]

5.

KRZYCZEĆ, bić, niszczyć: agresja u dzieci w wieku do 13 lat / Joachim Rumpf;
przekł. Maria Bacdorf. – Wyd. 2. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2008. – 102, [2] s.
[Rodzaje i przyczyny agresji. Postępowanie z agresywnymi dziećmi, zapobieganie
i pomoc. Agresja destrukcyjna]
[35932]

6.

MAMO, on mnie bije!: [Agresja małego dziecka] / Martin Herbert; tł. Magdalena
Połaszewska-Nicke. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. – 75 s.
[36021]
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7.

MÓJ złośnik czyli Jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością / Agnieszka
Gąstoł, Aneta Jegier. – Warszawa: Difin, 2012. – 164, [1] s.
[Materiały do pracy z dziećmi na temat sposobów konstruktywnego radzenia sobie
ze złością; karty pracy, scenariusze zajęć, przykłady ćwiczeń. Warsztaty dla rodziców]
[37512]

8.

POROZMAWIAJMY
o
agresji:
propozycja
programu
profilaktycznowychowawczego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Sylwia Szostak, Anna
Tabaka. – Kraków: Wydawnictwo „Rubikon”, 2004. – 114, [6] s.
[M. in. scenariusze zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami]
[33866 czyt.]

9.

PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY program przeciwdziałania agresji u dzieci
w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. – Kraków: Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, 2003. – 76, [2] s.
[33465, 34841]

Artykuły w wydawnictwach zwartych:

1.

AGRESYWNOŚĆ dzieci preferujących programy telewizyjne z elementami przemocy
/ Elżbieta Krawczyk // W: W świecie dziecka / red. Bogusława Lachowska, Michał
Grygielski. – Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
1999. – S. 51-71
[Dotyczy dzieci 7-12-letnich]
[30648]

2.

PRZEJAWY zachowań agresywnych w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata
Jachym // W: Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych / pod red. Ireny
Pospiszyl. – Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1997. – S. 86-95
[29623]

Fragmenty wydawnictw zwartych:

1.

JAK pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego / Anna Kozłowska. –
Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, 1996. – S. 59-70: Zachowania agresywne
[28431, 28842]
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Artykuły w wydawnictwach ciągłych:
1.

AGRESJA dzieci w perspektywie rozwojowej / Irena Obuchowska // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 9, s. 3-11
[Ewolucyjno-biologiczne i społeczne tło zachowań agresywnych. Różne oblicza
dziecięcej agresji]

2.

AGRESJA i lękliwość w wieku przedszkolnym / Agata Celmer // Wychowanie
na co Dzień. – 2008, nr 12, wkładka metodyczna, s. I-VI

3.

AGRESJA w różnym wieku – przejawy i konsekwencje / Marta Komorowska //
Remedium. – 2009, nr 4, s. 8-9

4.

CZY agresji można się nauczyć? / Ewa Racinowska // Wychowanie w Przedszkolu. –
2014, nr 4, s. 49-51
[Agresja u najmłodszych]

5.

JAK pokonać agresję? / Elżbieta Leszczyńska // Życie Szkoły. – 2001, nr 8,
s. 460-464
[Gry i zabawy przeciwko agresji]

6.

JAK przeciwdziałać agresji? / Dorota Lubaszka, Agata Skibińska // Życie Szkoły. –
2002, nr 10, s. 615-619
[Cele programu wychowawczego oraz propozycje ćwiczeń (dla klas młodszych]

7.

JAK sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka? / Irena
Stańczak // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 63-68

8.

PROFILAKTYKA agresji w wieku przedszkolnym / Beata Tomasik // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 2, s. 27-28
[Przyczyny zachowań agresywnych dzieci w wieku przedszkolnym. Trening
umiejętności prospołecznych dla przedszkolaków – opis doświadczeń związanych
z jego przeprowadzeniem]

9.

PRZECIWDZIAŁAMY agresji / Marzena Komuda // Życie Szkoły. – 2006, nr 7,
s. 53-54
[Charakterystyka programu dla klas I-III]

10.

PRZECIWDZIAŁANIE zachowaniom agresywnym uczniów – przykłady zabaw //
Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 4,
s. 44-49
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11.

PRZEDSZKOLNE zabawy przeciw agresji / Elżbieta Bocheńska // Edukacja i Dialog.
– 2002, nr 3, s. 38-42
[Zastosowanie zabaw opracowanych przez Rosemarie Portmann w pracy
z dziećmi 6-letnimi]

12.

PRZEMOC i agresja wśród dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska. // Wychowanie
w Przedszkolu. – 2011, nr 5, s. 44-48

13.

REFLEKSJE nad agresywnymi zachowaniami dzieci w młodszym wieku szkolnym /
Michał Weiner // Wychowanie na co Dzień. – 1996, nr 9, s. 9-11
[Źródła agresji, formy zachowań agresywnych. Rola nauczyciela w ograniczaniu
zjawiska agresji w szkole; współpraca z domem rodzinnym]

14.

RODZINNE przyczyny zachowań agresywnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym /
Kazimiera Dutkiewicz // Edukacja. – 2003, nr 2, s. 50-57

15.

WYBORY Króla i Królowej Grzeczności (scenariusz zajęć dla klas I-III) / Beata
Wabińska, Grażyna Olczak // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 10-12
[Scenariusz projektu wspierającego wychowawczą rolę szkoły w zakresie
przeciwdziałania agresji]

16.

ZABAWY „przeciwko agresji” w przedszkolu / Elżbieta Bocheńska // Wychowanie
na co Dzień. – 2003, nr 12, wkładka metodyczna s. IV-VIII

17.

ZŁE traktowanie dziecka w procesie wychowania a agresja wczesnodziecięca / Roy
C. Herrenkohl, M. Jean Russo; tłum. Diana Senator // Dziecko Krzywdzone. – nr 3
(2003), s. 104-122
[Na podstawie badań]
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