
Aby zamówić proszę kliknąć w pozycję: 

 

1. Wierszyki domowe/Michał Rusinek .- Kraków: Wydawnictwo Znak, 2016 

Domowa wierszykownia według Rusinka. Próg ciągle podkłada ci nogę? 

Wyprowadzasz klucz na smyczy? Lubisz śpiewać do prysznica?        

Oglądasz kręcące się w pralce pranie? Nasze domowe przedmioty 

prowadzą w ukryciu podwójne życie. Sprawdź, co robią, kiedy na nie nie 

patrzysz. 

Błyskotliwie ilustrowana przez Joannę Rusinek książka to świetny pomysł 

na prezent, w którym każdy znajdzie coś dla siebie - dzieci zabawne 

wierszyki, a dorośli - dopiski z przymrużeniem oka. 

2. Uszy do góry!: 10 opowieści na lepszy nastrój/ Maria Merce Conangla.- 

Kielce: Wydawnictwo „Jedność”, cop.2019 

Prawdziwa gratka dla dziecięcej wyobraźni i zaproszenie do spojrzenia na 

siebie i innych z radością. Ten zbiór opowieści skupia się wokół dobrego 

nastroju i uczucia szczęścia. Zawiera oryginalne, zabawne i krótkie historie 

do przeczytania z dzieckiem o każdej porze dnia. 

Dzieci dowiedzą się, że uśmiech ma ogromną moc i potrafi rozweselić 

najsmutniejsze serce, osłodzić trudne chwile i złagodzić wszelką gorycz. 

Urocze, zabawne ilustracje, w których pełno jest zachwycających detali, 

zaznajamiają najmłodszych z różnymi emocjami. To świetna propozycja 

nie tylko dla dzieci oswajających świat uczuć, ale również dla rodziców          

i opiekunów, którzy dzięki niej mogą pomóc dzieciom w rozwoju 

emocjonalnym.  

3. Hulajnogą przez Smoczą wyspę/ Dominik Wieczorkiewicz.- Kraków : 

Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, cop.2019 

Autor książki  spełnił swoje marzenie i hulał na hulajnodze po Smoczej 

wyspie, czyli należącej do Jemenu niezwykłej wyspie Archipelagu Sokotra. 

https://opac.pbw.org.pl/integro/852701398691/rusinek-michal/wierszyki-domowe?bID=86
https://opac.pbw.org.pl/integro/853101608942/conangla-m-merce/uszy-do-gory?bID=86
https://opac.pbw.org.pl/integro/853101608942/conangla-m-merce/uszy-do-gory?bID=86
https://opac.pbw.org.pl/integro/853101587631/wieczorkiewicz-dominik/hulajnoga-przez-smocza-wyspe?bID=86
https://opac.pbw.org.pl/integro/853101587631/wieczorkiewicz-dominik/hulajnoga-przez-smocza-wyspe?bID=86


Z powodu otaczających ją wojennych konfliktów jest ona obecnie trudno 

dostępna dla turystów. Snuje opowieść o  smoczych drzewach o spotkaniu  

z  piratami i o poznaniu  wspaniałych ludzi! Dominik Wieczorkiewicz 

zaprasza  do wspólnej podróży w poszukiwaniu smoków, Feniksa                  

i jednorożców. 

4. Wiłka  smocza dziewczynka/ Antonina Kasprzak.- Warszawa: 

Wydawnictwo BIS, 2020 

Gdy mama Poli i Bułeczki trafia na kilka miesięcy do szpitala,                     

życie dziewczynek bardzo się zmienia. Zapracowany, często wyjeżdżający 

służbowo tata nie może im poświęcić zbyt wiele czasu, muszą więc stać się 

bardziej samodzielne, szczególnie rozsądna i odpowiedzialna Pola,        

która opiekuje się roztargnioną i beztroską młodszą siostrą. Pola i Bułeczka 

natrafiają na trop dziwnej dziewczynki, zamkniętej w domu przez surową 

matkę. Ukrywa ona pewną tajemnicę, należy bowiem nie do gatunku 

ludzi, ale tajemniczych, smoczych istot – Wił.  

5. Najwyższa na świecie wieża z książek/ Rocio Bonilla.- Poznań: „Papilon”, 

cop. 2019 

Chłopiec był pewien, że urodził się po to, by latać. Codziennie wypatrywał 

na niebie samolotów, próbował sam konstruować skrzydła na jedne święta 

poprosił o nie nawet pod choinkę… Ale nic nie działało. Nadal nie umiał 

latać. Pewnego dnia mama powiedziała mu,  że istnieją inne sposoby        

na to, by fruwać, i podarowała Lucasowi jego pierwszą książkę.        

Chłopiec długo nie mógł zrozumieć, co mama miała na myśli. Aż do dnia,     

w którym… zaczął latać! Jak to zrobił? Wzruszająca opowieść o sile 

wyobraźni, magii  i mocy czytania. O tym, jak bardzo książki są w naszym 

życiu ważne   i potrafią sprawić, że trafiamy do miejsc, których nie znamy,   

i robimy rzeczy, o których marzyliśmy lub o których nawet nam się nie 

śniło. 

Na podstawie recenzji wydawców przygotowała L. Zabrońska 

https://opac.pbw.org.pl/integro/853101594834/kasprzak-antonina/wilka-smocza-dziewczynka?bID=86
https://opac.pbw.org.pl/integro/853101594834/kasprzak-antonina/wilka-smocza-dziewczynka?bID=86
https://opac.pbw.org.pl/integro/853001561006/bonilla-rocio/najwyzsza-na-swiecie-wieza-z-ksiazek?bID=86
https://opac.pbw.org.pl/integro/853001561006/bonilla-rocio/najwyzsza-na-swiecie-wieza-z-ksiazek?bID=86


 

 

 


