
 
 

To warto przeczytać! 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 
SZKOŁA PODSTAWOWA   

w Grabowcu 

Najpiękniejsze wiersze dla  dzieci, Wydawnictwo 

MARTEL 

     To zbiór utworów nie tylko znanych i lubianych przez dzieci i ich rodzi-

ców, ale też takich, które publikowane są po raz pierwszy. Wśród autorów 

m.in. Jan Brzechwa, Wanda Chotomska, Marta Berowska, Zofia Beszczyń-

ska, Stanisław Jachowicz, Jan Kazimierz Siwek, Julian Tuwim, Natalia 

Usenko, Danuta Wawiłow. 
 

Wiersze zostały ułożone tematycznie. W zbiorze można znaleźć ciekawe 

wiersze o zwierzątkach oraz wiersze na różne okazje. W książce spotka-

cie swoich  - nie zawsze grzeczne dzieciaki, przeczytacie o perypetiach różnych zwierząt, przeko-

nacie się, że zwykłe rzeczy mogą być niezwykłe, przeniesiecie się do baśniowej krainy Anderse-

na, wyruszycie w kosmiczną podróż lub … podróż na bocianie. 
 

Piękne ilustracje  dodatkowym walorem książki. Rozwijają wyobraźnię dziecka. 
 

Warto czytać dzieciom książki, a wiersze są szczególnie wdzięczną lekturą. 

Główny bohater, Żółw Wiercipięta, podróżuje po świecie i poznaje 

zwyczaje różnych zwierząt. „Chcesz pójść z żółwiem na wyciecz-

kę? To przeczytaj tę książeczkę! W niej podróżnik Wiercipięta 

opowiada o zwierzętach!” 

 

Ciekawe i wesołe wiersze Agnieszki Frączek dopełnione zabawny-

mi ilustracjami przeniosą małych czytelników w krainę fantazji. 

Agnieszka Frączek: Żółw Wiercipięta i inne zwierzęta, AWM 



Mikołajek to najsłynniejszy francuski uczeń, z którym od lat 

świetnie bawią się mama, tata i starszy brat. 

 

Czy z dziewczynami można się fajnie bawić? 

Jak sprawić, żeby tata kupił nowy rower? 

Kto jest najodważniejszy z całej paczki? 

Opowiadania z nowego tomu to pełne zwariowanych pomy-

słów przygody małego urwisa, z którym na pewno nie bę-

dziesz się nudzić! 

Mikołajek i jego kumple czekają na ciebie! 

Franceska Simon: Koszmarny Karolek rządzi 

porządnie, Wydawnictwo Znak 

Najnowsze przygody Mikołajka 

na podstawie książek Goscinny’ego i Sempego, Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak 

Karolkowi śni się, że jest królem Karolem Koszmarnym i rządzi 

całym światem. Ma wielkie, genialne plany, które nie zawsze 

realizują się po jego myśli. Za wszelką cenę chce uniknąć 

szczepienia, zostać gwiazdą w szkolnym przedstawieniu i zadać 

parę pytań Królowej odwiedzającej jego szkołę; lecz czy to się 

uda? 

 

Kolorowe ilustracje, nowe rysunki, karteczki wysyłane podczas 

lekcji do Wrednej Wandzi i Ordynarnego Ola, osobista ankieta 

koszmarnego karolka i wiele innych atrakcji. 



Martin Widmark, Helena Willis: Tajemnica miłości, Wydawnictwo 

Zakamarki 

Andrzej Maleszka: Magiczne drzewo Tajemnica mostu, 

Wydawnictwo Znak 

Akcja książki rozgrywa się w małym szwedzkim mia-

steczku Valleby i jego okolicach. 
 

Główni bohaterowie, Lasse i Maja, chodzą do tej sa-

mej klasy i wspólnie prowadzą małe biuro detektywi-

styczne. 
 

W Valleby odbywa się festiwal miłości. Mieszkańcy ca-

łują się i przytulają, a na Rynku zorganizowano kon-

kurs tańca. Wszystko po to, by zebrać datki dla bied-

nych dzieci z całego świata. Festiwal kończy się jed-

nak w dziwnych  gasną światła, pod zwycięzcami zała-

muje się podium, a zebrane pieniądze znikają bez śla-

du. 
 

Lasse i Maja - od kilku lat w czołówce listy bestselle-

rów literatury dziecięcej w Szwecji! 

 

Co więcej, kolejne części serii Biuro Detektywistyczne  

i Mai wybierane były przez kilka ostatnich lat książką 

roku przez szwedzkie Jury dziecięce, czyli niemal 50 

000 głosujących dzieci. Po detektywistyczne przygody 

Lassego i Mai chętnie sięgają również starsze dzieci. 

Kuki, Wiki i Melania muszą odnaleźć Most Zapomnie-

nia. Czeka na nich gigantyczny pająk, podziemna rze-

ka i groźna Greta o trojgu oczach. Lecz tylko przejście 

przez most uwolni Filipa od czaru tajemniczej Żu. Na 

szczęście po ich stronie stoi najlepszy robot świata, 

pies geniusz i cudowna kotka Latte! 
 

Opowieści Magicznego Drzewa są podstawą znanego 

na całym świecie cyklu filmowego, nagrodzonego Em-

my – telewizyjnym Oskarem – za wyobraźnię, mą-

drość i humor. Inne utwory autora to: 


