
REKOMENDOWANE  

KSIĄŻKI DLA DZIECI 

Seria Martynka 
   Ciekawe i pouczające przygody sympatycznej dziewczynki wzruszają, bawią i uczą 

jej rówieśniczki na całym świecie. Pełne uroku, przyciągające uwagę ilustracje oraz 

dowcipny tekst tworzą niepowtarzalny, ciepły nastrój. 

 

Seria Zaopiekuj się mną 
   Proste historie o zwierzętach, które bez ludzkiej pomocy nie będą umiały 

przeżyć. Uświadamia młodym czytelnikom jak ważna jest odpowiedzialność za 

czworonożnego przyjaciela, 

 

Seria „Magiczne drzewo”  
   Przygoda trójki rodzeństwa, ich rodziców, ciotki, przyjaciół i … gadającego psa. 

 

Seria „Koszmarny Karolek”  
  Cykl książek opowiada o niesfornym chłopcu imieniem Karolek. W każdym tomie 

czekają koszmarne wybryki, złowrogie pomysły, odjazdowe ciekawostki. 
 

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai 
  Lasse i Maja, chodzą do tej samej klasy i wspólnie prowadzą małe biuro detektywistyczne. 
 

Dahl R. „Matylda” 
  Matylda jest wrażliwą i niezwykle utalentowaną dziewczynką. Nie ukończywszy 

nawet pięciu lat czytuje Hemingwaya, Dickensa, Kiplinga i Steinbecka oraz 

rozwiązuje trudne zagadki matematyczne. Cóż z tego, kiedy jej rodzice nie 

zauważają jej… 

 

Dziennik Cwaniaczka  
  Bycie nastolatkiem to prawdziwy kanał. Doskonale wie o tym Greg Heffley, rzucony 

przez los do gimnazjum, gdzie chuderlawi słabeusze dzielą korytarze z dzieciakami, które są 

wyższe, wredniejsze i już się golą. Zmagania ze szkolną rzeczywistością bohater opisuje w 

prowadzonym przez siebie dzienniku 
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Musierowicz  M.   “Hihopter” 
  Autorka pokazuje to w jaki sposób dzieci budują samoocenę i relacje z 

otoczeniem. Krótkie historyjki dzięki pierwszoosobowej narracji głęboko 

wchodzą w przeżycia wewnętrzne bohaterów i przedstawiają ich interpretacje 

zdarzeń. 

 

Seria „Piaskowy wilk” 
  Karusia, główna bohaterka “Piaskowego Wilka” to rezolutna dziewczynka, której 

nie sposób nie pokochać… 

 

Kasdepke G.  “Co to znaczy…”. 
  Znaczenie związków frazeologicznych jakimi się na co dzień posługujemy jest 

dla nas tak oczywiste, że przestajemy myśleć o dosłownym znaczeniu słów, 

których używamy. Dzieci natomiast nie przestają, co więcej, często nie 

rozumiejąc metafory tworzą niesłuchane interpretacje naszych wypowiedzi. 

 

Żródło: Zestawienie najlepszych książek dla dzieci wg eksperta – doradza pedagog & logopeda Iza Stopa. 

 

 

Bajtlik J.  „Nić Ariadny” 
  „Nić Ariadny” wpisuje się w nurt charakterystycznych książek wydawanych 

przez Dwie Siostry – jest bogato ilustrowana, wielkoformatowa i atrakcyjna 

merytorycznie. 

Pominięcie książek od Dwóch Sióstr milczeniem byłoby grzechem. „Nić Ariadny” 

jest kapitalnie wydana i pięknie ilustrowana. Autor i rysownik, Jan Bajtlik 

przedstawił w niej greckie mity za pomocą wielkoformatowych grafik.  

 

Henriques R. „Teatr”   
Rodzicom, którzy chcą zaserwować swoim dzieciakom piękną książkę pełną wiedzy 

i dobrego humoru proponujemy leksykon „Teatr” od niszowego wydawnictwa Tako. 

Za pomocą krótko opisanych haseł zostały przedstawione najważniejsze postaci i 

elementy teatru.  

 
Żródło: Akcja Czytaj.pl 
 

 


