


Szczególnie polecamy dla dzieci
w spektrum autyzmu, ich rodzeństwa 
i rówieśników



Wszystkie koty są w spektrum 

autyzmu

Autorka: Kathy Hoopmann

Wydawnictwo: Linia

Autorka z ogromną delikatnością 
i szacunkiem pokazuje przy wykorzystaniu 
zdjęć kotów, z jakimi codziennymi 
wyzwaniami muszą mierzyć się osoby z ASD. 
Dzięki wejściu w ten świat każdy czytelnik 
może zrozumieć i uszanować różnorodność 
oraz odmienność osób z autyzmem.



Krzycz po cichu, braciszku

Autorka: Ivona Brezinova

Wydawnictwo: Stara Szkoła

Pełna ciepła i humoru opowieść o relacjach 
między rodzeństwem.

Jeremiasz jest inny. Żyje w świecie, w którym 
dni tygodnia mają swoje kolory, a najlepszą 
zabawką jest zamek błyskawiczny. 

Dlaczego tylko siostra potrafi go zrozumieć?



Struś oraz inne zguby 

Autorka: Beth Hautala

Wydawnictwo: Linia

Historia jedenastoletniej Olivii, która ma 
niesłychany talent do odnajdywania 
zagubionych rzeczy. Bezskutecznie jednak 
poszukuje strusia zabawki jej starszego brata 
Jacoba. Jacob jest chłopcem z autyzmem 
i wokół niego toczy się życie całej rodziny.



Iskry w mojej głowie

Autorka: Elle McNicoll

Wydawnictwo: Dwie Siostry

Poruszająca opowieść o jedenastolatce Addie
i jej odmienności, która bywa przeszkodą, ale 
może też dać niezwykłą moc. Książka, której 
celem jest zachęcić młode osoby do akceptacji 
własnej odmienności. 



Zdecydowanie NIETYPOWY

Autorka: Nora R. Baskin

Wydawnictwo: Biała Plama

Dwunastoletni autystyczny Jason próbuje 
zrozumieć swoich kolegów, ale oni nie zawsze 
chcą zrozumieć jego, więc jest sam …

Wszystko się zmienia, gdy zaczyna 
korespondować w Internecie z Feniksem 
z Popiołów.



Niezbędnik dziewczyny

ze spektrum

Autorka: Siena Castellon

Wydawnictwo: Harmonia

Poradnik dla autystycznych dziewczyn 
napisany przez autystyczną dziewczynę. 
Czytelniczki znajdą tu mnóstwo życiowych 
porad oraz wszelkie narzędzia, dzięki którym 
rozkwitną i łatwiej osiągną w życiu to, czego 
pragną.



Przewodnik przetrwania dla 

transpłciowych nastolatków

Autor: Owl i Fox Fischer

Wydawnictwo: Fraszka 

Edukacyjna

Poradnik skupia się na troszczeniu się 
o siebie, na rozwijaniu umiejętności 
wyrażania siebie oraz odczuwaniu dumy ze 
swojej unikalnej osobowości. Mnóstwo w nim 
bezcennych informacji, przekazanych przez 
ludzi rozumiejących złożoności dorastania 
jako trans. 



Szczególnie polecamy dla rodziców dzieci 
w spektrum autyzmu oraz specjalistów 
pracujących z osobami w spektrum 
autyzmu, nauczycieli, wychowawców



Ido w krainie autyzmu

Autor: Ido Kedar

Wydawnictwo: Fundacja Nie Tylko 

Autyzm

Książka została napisana przez Ido  -
niemówiącą osobę z autyzmem. Ido pokazuje 
w niej, jak ważne jest znalezienie 
odpowiedniego sposobu komunikowania się 
z osobą w spektrum autyzmu. 



Oczami autysty

Autor: Adam Siłkowski

Autorem książki jest nastoletni, niewerbalny, 
autystyczny Adam. Napisanie książki było dla 
niego dużym wyzwaniem ponieważ Adam nie 
jest samodzielny, nie mówi, nie ma kontaktu 
wzrokowego, jest hiperaktywny i pochłonięty 
przez zachowania stereotypowe. Książkę tę 
stworzył samodzielnie, pisząc jednym palcem 
na tablecie.



Moje dziecko z autyzmem. 

Niezwykła podróż

Autorka: Leigh Merryday Porch

Wydawnictwo: Mando

Książka ta to opowieść o szoku i niepewności 
związanych ze zdiagnozowaniem u syna autorki  
autyzmu, jak również o akceptacji i odkrywaniu, 
że życiowa podróż z autystycznym dzieckiem 
może być niezwykła.



Edukacja włączająca dzieci 

autystycznych

Autorka: Rebecca Wood

Wydawnictwo: Biała Plama

Rebecca Wood w swojej książce zaczyna od 
analizy mitów na temat autyzmu i wyników 
badań nad potrzebami edukacyjnymi dzieci w 
spektrum. Potem przechodzi do pytania 
o inkluzję, czyli o to, co nauczyciele i władze 
oświatowe mogą zrobić, by szkoła stała się 
przyjaznym miejscem dla dzieci z autyzmem.



Autyzm. Bliski daleki świat

Autorka: Monika Szubrycht

Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego

Zbiór niezwykle poruszających rozmów: 
z rodzicami osób z autyzmem, specjalistami 
oraz samorzecznikami. Ogromną wartością tej 
pozycji jest jej różnorodność – indywidualne 
spojrzenia, przeżycia i wnioski pozostawiają 
w czytelniku więcej pytań niż odpowiedzi.



Co teraz powiedzieć?

Spektrum autyzmu 

a skuteczna komunikacja 

w życiu, pracy i miłości

Autorzy: Sarah i Larry Nannery

Wydawnictwo eSPe

Przewodnik po świecie międzyludzkiej 
komunikacji stworzony przez neuroatypową 
żonę i jej neurotypowego męża. 



Refleksyjny poradnik 

dla rodziców i rodzin dzieci 

transpłciowych

Autorka: D.M. Maynard

Wydawnictwo: Fraszka Edukacyjna

Mało kto jest przygotowany na to, że jego 
dziecko kwestionuje nadaną mu płeć. Mało 
kto wie, jak wówczas rozmawiać z dzieckiem, 
jak się do niego zwracać, jak informować 
otoczenie i jakie formalności podjąć. 



Szczególnie polecamy dla rodziny, 
znajomych oraz tych, co o spektrum nic nie 
wiedzą, ale może warto, żeby się 
dowiedzieli, czyli książki w przystępnej 
formie.



Pasjonatki. O dziewczynach 

w spektrum autyzmu

Wydawnictwo: Fundacja 

Dziewczyny w Spektrum

Edukacyjna publikacja stworzona przez 
Autorki w spektrum autyzmu. Zawiera 
m.in. informacje o różnicach płci w obrazie 
spektrum autyzmu, specyfice dziewczyńskiego 
autyzmu oraz podpowiedzi, jak można 
wspierać autystyczne dziewczyny i kobiety.



Autystki. O kobietach 

w spektrum

Autorka: Clara Tornvall

Wydawnictwo: OsnoVa

Clara Törnvall odtwarza swoją drogę do 
diagnozy autyzmu, którą dostała w wieku 42 
lat. Poszukując przykładów kobiet w spektrum 
autyzmu trafia na Emily Dickinson, Daryl 
Hannah, Simone Weil, Beatrix Potter, Elfride 
Jelinek, Gretę Thunberg.



Neuroróżnorodne

Autorka: Nerenberg Jenara

Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Książka o tym, jak żyć w świecie skrojonym 
nie na naszą miarę ma na celu wzmocnienie 
kobiet, które mają głębokie poczucie tego, że 
są „inne”, lecz do tej pory nie wiedziały, że 
związane jest to z ich neuroodmiennością.



Urodziłem się pewnego 

błękitnego dnia

Autor: Daniel Tammet

Wydawnictwo: Czarne

Pamiętnik autora, który ma Zespół Aspergera. 
Książka opowiada o trudnym dzieciństwie, 
latach dojrzewania i problemach życia 
codziennego osoby z ZA. Daniel posiada też 
zdolność synestezji. Tytuł książki ma związek 
z dniem urodzin autora, którym jest środa, 
ponieważ Daniel widzi ją jako kolor 
niebieski.



W naszym domu

Autorka: Jodi Picoult

Wydawnictwo: Prószyński

Powieść, która na pierwszy rzut oka 
przypomina powieść detektywistyczną. 
Jednak pod powierzchnią znajdziemy 
wnikliwy obraz osoby z zespołem Aspergera 
i tego, jak jest traktowana przez 
społeczeństwo.  



Projekt Rosie, Efekt Rosie, 

Finał Rosie

Autor: Graeme Simsion 

Wydawnictwo: Media Rodzina

Typowa feel-good book, książka poprawiająca 
nastrój. Komedia romantyczna jedyna w 
swoim rodzaju. Charyzmatyczny, ujmujący 
bohater, pierwszorzędny humor i wartka 
akcja.



Dziękuję
za uwagę!

Fundacja


