
„Czytanie książek to 

najpiękniejsza zabawa, 

jaką sobie ludzkość 

wymyśliła” 
                                                       

Wisława Szymborska 



 
Warto czytad, bo: 

 • poszerzysz swoją wiedzę, będziesz więcej wiedział 

•  rozwiniesz swoją wyobraźnię 

• utrwalisz reguły gramatyczne i ortograficzne – będziesz popełniał mniej 
błędów 

•  wzbogacisz słownictwo, będziesz pięknie wypowiadał się 

•  to dobry sposób na nudę i świetna alternatywa dla gier komputerowych 

 

 



Dla uczących się czytad 
 

W naszej bibliotece  wypożyczysz książki 
dostosowane do Twojego poziomu czytania i 

odpowiadające Twoim zainteresowaniom. 
   Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z czytaniem, 
pani bibliotekarka zaproponuje Tobie książkę z 

dużymi literami i niezbyt długim tekstem 
wzbogaconym ilustracjami.  

Na początku wielkiej przygody z książką możesz 
skorzystad  z bogatej oferty bajek i legend.  



 
 

 
 

Do podnoszenia poziomu czytania 
nieodzowne będą wiersze pełne rytmu i 

rymów klasyków poezji polskiej i tych 
bardziej współczesnych poetów. 

Wiersze polskich poetów dla dzieci: 
J. Tuwim 
L. J. Kern 

J. Brzechwa 
W. Chotomska 

N. Usenko 
M. Strzałkowska 

A. Frączek 
M. Rusinek 

 
 
 



 
Naszym młodym czytelnikom polecamy książki, 

których bohaterami są dzieciaki w ich wieku. 
Młodym czytelnikom przypadnie do gustu taka 
książka, jeżeli w przygodach i losach bohaterów 
znajdą swoje codzienne życie. Jeżeli dzieci mogą 
identyfikowad się z bohaterem książki, to wtedy 

czyta się o wiele lepiej.  W świat dziecięcych 
przygód, problemów, radości i smutków zabiera nas 

literatura Astrid Lindgren. 
„ Dzieci z Bullerbyn” 

„Pippi Pooczoszanka” 
„Przygody Pippi” 

„Bracia Lwie serce”  

 



W naszej bibliotece polecamy i promujemy klasykę literatury dziecięcej. 
Są to książki, które podejmują tematy uniwersalne i ponadczasowe – miłośd, przyjaźo, samotnośd, 

odrzucenie. Dziecku, które spotyka bohatera z takimi samymi emocjami i problemami łatwiej iśd przez 
życie, bo wie, jak może uporad się z nimi. 

„Kubuś Puchatek” – A.A.Milne 
„Dzieci z Bullerbyn” – A Lingren 

„Akademaia Pana Kleksa” -  J. Brzechwa 
„Ania z Zielonego wzgórza” -  L.M. Montgomery 

„Plastuś”  - M. Kownacka 
„Pilot i ja”  - A. Bahdaj 

„Świat Muminków” – T. Jansson 
„Pięciopsiaczki” – W. Chotomska 



 
 
 

Lubimy czytad baśnie 
 

Baśnie należą do literatury dydaktycznej, kształtują 
wyobraźnię, która jest niezbędna do rozwoju procesów 

dydaktycznych. Baśnie wpływają na proces uspołecznienia 
dziecka, pozwalają na jego lepszą socjalizację, promują 
wartości moralne, dostarczają informacji o otaczającym 

świecie, uczą wrażliwości i empatii. Warto przeczytad 
następujące baśnie, ale tylko w najlepszych 

przekładach:„Calineczka”,  „Dziewczynka z zapałkami”, 
„Nowe szaty cesarza”, „Księżniczka na ziarnku grochu”. 

 
 



 
 

Ulubionym współczesnym pisarzem młodych czytelników, rodziców i bibliotekarzy jest Grzegorz 
Kasdepke. W swojej twórczości kieruje się mottem „Moi czytelnicy lubią się śmiad” . Wszystkie 

opowiadania napisane są ze swobodą i dużą dawką humoru. Zwariowane przygody, gry, zabawy, a 
nawet przepisy kulinarne – wszystko to, można znaleźd w jego książkach. Niezwykłe, przewrotne, 

wzruszające i mądre opowiadania o dziecięcych marzeniach i ich urzeczywistnianiu. Książki G. Kasdepki 
uczą rozpoznawania prawdziwych przyjaciół, odróżniania wartości autentycznych od pozornych, 
wierności swym marzeniom. Wśród jego twórczości znajdują się również  zabawne  opowiadania 

poświęcone uczuciom, między innymi tęsknocie, wstydowi, poczuciu krzywdy, zazdrości. Na koocu 
każdej historii znajduje się opis konkretnej emocji oraz praktyczne rady dla dzieci i rodziców. 

 Dzięki tej książce żadne uczucia nie będą Wam już straszne! 
 

„Co to znaczy 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumied znaczenie niektórych powiedzeo” 
„Kacper z szuflady” 

„Słodki rok Kuby i Buby; Tu i tam z Kubą i Bubą” 
„Horror!  czyli skąd się biorą dzieci” 

„Rózga” 
„Dziwne przypadki bajkopisarza” 

„Niesforny alfabet” 
„Tylko bez całowania! Czyli jak sobie radzid  z niektórymi emocjami” 

„Kocha, lubi, szanuje czyli jeszcze o uczuciach” 
„Bon czy ton – savoir – vivre dla dzieci” 

 

 
 



Literatura dziewczęca                                                                            
Serie książek na pewno dla dziewczynek, ale i chłopcy znajdą tutaj coś ciekawego dla siebie.  

To  książki  o sympatycznych dziewczynkach, którym przytrafiają się niezwykłe przygody. Biorąc te 
książki do ręki razem z bohaterkami  będziecie odkrywad świat, śmiad się, zakochiwad i świetnie 

bawid.  
 
 

„Martynka”, „Agatka” , „Żadnych chłopaków” , „Hania Humorek”, 
 „Aurelia, księżniczka Amazonka”  



 
 

Propozycje dla chłopaków i nie tylko  
Seria „Mikołajka” J.J.Sempe pokazuje jak dorastad, żeby wciąż pozostad 

dzieckiem. Mikołajek to już klasyka literatury dziecięcej. „Klub Detektywów” 
T. Brezina to niesamowita seria książek detektywistyczno-przygodowych. 

Jeżeli masz ochotę na spotkanie z duchami i upiorami, powrót do przeszłości, 
spotkanie z mumią i całą masą innych przygód mrożących krew w żyłach, to 

zapraszam po książki z tej serii. „Łowcy duchów”  C. Funke to prawdziwa 
gratka dla tych, którzy nie lubią się bad. Już same tytuły mogą przestraszyd 

czytelnika: „Ogniste zmory” czy  „Zamek straszydeł” .  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla miłośników przygód 
„Dzikie kury” - Przygody nie da się zaplanowad jak baletu, czy sztuki teatralnej. Ona czai się zazwyczaj za 

rogiem i - pstryk! Po prostu jest!  Dzikie Kury  trzymają się razem w myśl żelaznej zasady: "Jedna za 
wszystkie, wszystkie za jedną!” 

„Przygody Tomka Sawyera" to jedna z tych szczególnych książek, które zapadają w pamięd na zawsze. 
Chcemy wraz z bohaterami beztrosko kąpad się w rzece i cieszyd się z podkradzionego jabłka. Dla każdego, 

kto poznał Tomka, malowanie płotu już nigdy nie będzie takie samo. 
„Pan Samochodzik” Zbigniewa  Nienackiego to klasyka literatury  

przygodowej.  Poszukiwanie skarbu templariuszy, przemytnicy ikon, spotkanie z człowiekiem z przyszłości, 
ukryte skarby – to i  

jeszcze więcej znajdziemy w  tych niesamowitych książkach. 
„Przygody Tomka” Alfreda Szklarskiego to seria niesamowitych i niebezpiecznych przygód, które młodego 

czytelnika zabiorą do innego świata. Razem z Tomkiem zwiedzimy cudowne krainy i doświadczymy 
niecodziennych zdarzeo. Każdy, kto lubi podróże i przygody musi przeczytad całą serię. 

 
 

 „Dzikie kury” – C. Funke 
„Przygody Tomka Sawyera” – M. Twain 

książki E. Niziurskiego 
seria „Pan Samochodzik”-  Z. Nienackiego 
seria  „Przygód Tomka” - A. Szklarskiego 

 
 
 



Baśnie świata                                                                                     
Baśnie wprowadzają młodego 
czytelnika w magiczny świat, w 

którym dobro zwycięża zło, 
 a bohaterowie są zdolni do 

najwyższych poświęceo i wszystko 
może się wydarzyd … 

Baśnie świata zabiorą młodego 
czytelnika w magiczną podróż 
przez wszystkie kontynenty. 



Legendy polskie                                                                                           
 

To zbiór najwspanialszych i najbardziej  
znanych podao i baśni z różnych regionów 

Polski. Baśnie, podania, legendy …towarzyszą 
nam od wieków. Znamy je i chętnie po nie 

sięgamy. Legendy tworzą barwną i różnorodną 
mieszankę elementów naszej tradycji i kultury.  



Dla miłośników historii  
 

 „Strrraszna historia” to seria 36 książek dla dzieci i 
młodzieży. Seria z humorem opisuje historię świata 

i Polski. Przeznaczona głównie dla czytelników w 
wieku od 8 do 14 lat.    

Książki albumowe popularno-naukowe znajdą 
zastosowanie w  rozwijaniu zainteresowao dzieci  

i poszerzania wiedzy z dziedziny, która je 
pasjonuje.  



Literatura fantazy                                                                              
  Bohaterowie literatury fantazy dwiczą rzucanie zaklęd i uroków, tresurę ropuch oraz latanie na miotle.  Twórcy 

tej literatury tworzą  wypełnioną przez smoki, czarodziei i magiczne przedmioty krainę, którą przemierzają 
niezwykli bohaterowie w odwiecznej walce dobra ze złem. 

„Oliver Moon” – S. Mongredien, seria „Harry Potter” – J. K. Rowling; „Narnia”  - 
C.S.Lewisa; „Hobbit” – J.R.R.Tolkiena 



 
 
 

Literatura popularno – naukowa dla zainteresowanych światem i wiedzą …..                                                                                             

Miłośd do książek zaraża młodych ludzi pasją do odkrywania fascynującego świata nauki, zgłębiania 
tajemnic natury. W naszej bibliotece promujemy książki, które przedstawiają złożone problemy 

naukowe w prostej strukturze i w łatwiejszych do zapamiętania częściach. Prezentujemy opracowania, 
których przekaz skupia się na celu i nie odchodzi od głównego wątku, a wiedza w nich podawana 

rozbudza ciekawośd. 

 

 



W naszej ofercie jest szeroki wachlarz 
różnego rodzaju encyklopedii , 

leksykonów  i  albumów o tematyce 
sportowej. Książki te zawierają 

informacje o różnych dyscyplinach, 
sławnych sportowcach, a także historii 

sportu.  

 
 



 
 
 
 

Dla miłośników zwierząt 
W naszej ofercie bibliotecznej posiadamy duży wybór 
albumów, przewodników, encyklopedii i poradników o 

zwierzętach. Każde dziecko kocha zwierzęta i większośd z 
nich ma jakiegoś pupila  w domu. W naszej bibliotece każdy  

czytelnik może wypożyczyd książkę , dzięki której jeszcze 
lepiej zaopiekuje się swoim ulubieocem.  

 
 
 



 

 
 Znajdziesz tutaj także książki do utrwalania poprawności językowej. W sposób łatwy 

 i przyjemny dziecko może utrwalad zasady ortograficzne i gramatyczne czytając wesołe wierszyki 
czy ucząc się krótkich rymowanek utrwalających zasady pisowni. Każde dziecko znajdzie tutaj 

książkę, z którą opanuje nawet najtrudniejsze zasady ortografii, a w dodatku będzie się świetnie 
bawid.  

W naszej ofercie znajdują się również książki skierowane do dzieci podejmujące tematy „rzeczy 
trudnych” jak: niepełnosprawnośd ruchowa i intelektualna, agresja, przemoc, adopcja. 

 

„Wierszyki ortograficzne” -  A. Frączek, W. Chotomskiej, M. Brykczyoskiego, K. 
Jerzykowskiej 

- książki o uczuciach G. Kasdepki 
- książki dla dzieci Gdaoskiego Wydawnictwa Psychologicznego 


