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10 RAZY 10 
autor: Herve Tullet 
wydawnictwo: Babaryba 
 
Odkryj siłę własnej wyobraźni oraz magię 
zaklętą w książkach Herve Tulleta, autora 
bestselera „Naciśnij mnie”! Nauczysz się z 
nami nie tylko kształtów, kolorów i liczenia, 
ale też opowiadania bajek... 
 

 

 
 

 
ADA I ADAM NA WSI. 
autor: Małgorzata Szewczyk 
wydawnictwo: Arystoteles 
 
Ada i Adam to bardzo żywiołowe, 
nierozłączne i ciekawe świata rodzeństwo. 
Dzieci lubią spędzać razem czas, szczególnie 
wtedy, kiedy nie pilnują ich dorośli. Mają 
wtedy mnóstwo ciekawych pomysłów. Tym 
razem pojechali na wycieczkę na pobliską 
wieś, aby sprawdzić, czy ciężko jest 
pracować w gospodarstwie. Dzięki tej 
wizycie, dzieci przekonały się, że wieś może 
być fascynująca... 
 
 
 

 

 
 

 
ATLAS HISTORII POLSKI DLA DZIECI 
autorzy: Katarzyna Kieś-Kokocińska, 
Jolanta Bąk, Mateusz Binda 
wydawnictwo: Dragon 
 
Atlas historii Polski dla dzieci to 22 mapy 
prezentujące historię ziem polskich od jej 
początków po współczesność. 
 
 
 
 



 

 
 

 
DZIADEK I NIEDŹWIADEK. HISTORIA 
PRAWDZIWA 
autor: Łukasz Wierzbicki 
wydawnictwo: Pointa 
 
Książka autora Afryki Kazika, pod 
honorowym patronatem pani generałowej 
Ireny Anders, niezwykle ciekawie i zabawnie 
opowiada prawdziwą historię niedźwiedzia 
Wojtka - czworonożnego przyjaciela 
żołnierzy z Armii Andersa, który przebył z 
nimi cały szlak bojowy przez Iran, Irak, 
Palestynę, Egipt do Włoch. Brał udział w 
bitwie pod Monte Cassino, pomagał nosić 
ciężkie skrzynie z amunicją, dzięki czemu 
został uwieczniony w oficjalnym emblemacie 
22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii 2. 
Korpusu Polskiego.  
 
Wspaniała, ciepła opowieść o niedźwiedziu-
żołnierzu, niezapomniana lekcja historii, 
która brzmi jak bajka… Gorąco polecam do 
rodzinnego i szkolnego wspólnego czytania.  
Elżbieta Olszewska 
Dyrektor programowy Fundacji ABCXXI 
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 
 

 
 

 

 
FIGLE MIGLE 
autor: Herve Tullet 
wydawnictwo: Babaryba 
 
Magiczne kropki z bestsellera NACIŚNIJ 
MNIE chcą się znowu bawić i potrzebują 
waszej pomocy! Interaktywne FIGLE MIGLE 
wciągają do wspólnej zabawy i lektury 
zarówno dzieci jak i rodziców. Ta książka nie 
potrzebuje baterii ani zasilania - wystarczy 
dziecięca wyobraźnia! Herve Tullet to 
francuski autor oraz ilustrator wielu 
bestsellerów dla dzieci, z których 
najgłośniejszy NACIŚNIJ MNIE sprzedał się 
w ponad milionie egzemplarzy na całym 
świecie. Wśród najbardziej uwielbianych 
jego książek znajdują się też m.in.: 
KOLORY, SUPER TATA, TURLUTUTU. A 
KUKU, TO JA! oraz TURLUTUTU NA 
WAKACJACH. 
 
 



 

 

 
GADUŁA 
autor: Barbara Kosmowska 
wydawnictwo: Muza SA 
 
Celem serii Poczytajki-Pomagajki jest 
wzmocnienie dzieci, szczególnie tych, które 
z domowego zacisza trafiają do grup 
przedszkolnych czy szkolnych, oraz 
pokazanie im, że: 
● każdy jest inny, 
● cechy charakteru i wyglądu często 
decydują o akceptacji nas przez innych, 
dlatego warto pracować nad sobą, 
● sukces może przyjść w każdej, nawet 
najmniej spodziewanej chwili, 
● a dzięki przyjaciołom nasze życie staje 
się lepsze i ciekawsze. 
 
O czym poczytamy w tomie Gaduła? O 
pewnej dziewczynce, która uwielbiała 
opowiadać i mówić, ale nie rozumiała, że 
czasem to bywa męczące. Dzieci w 
przedszkolu wręcz zaczęły jej unikać, aż do 
dnia, w którym okazało się, że Gaduła ma 
świetne pomysły i wymyśla najlepsze 
zabawy. W ten sposób wszyscy dowiedzieli 
się, że zawsze warto próbować… 
 

 

 
 
 

 
KOLĘDY. DZISIAJ W BETLEJEM z płytą 
CD 
wydawnictwo: Arystoteles 
 
Płyta z popularnymi polskimi kolędami, w 
artystycznych wykonaniach. 
Oprócz samych pieśni, publikacja zawiera: 
zapis nutowy, 
chwyty na gitarę, najpopularniejsze polskie 
kolędy i kolędy obcojęzyczne. 



 

 

 
KOLORY 
autor: Herve Tullet 
wydawnictwo: Babaryba 
 
Czy pamiętasz zaczarowane kropki z 
bestsellera NACIŚNIJ MNIE? Teraz odkryj 
magię KOLORÓW! Kochany przez dzieci oraz 
rodziców na całym świecie francuski autor 
oraz ilustrator zaczarowanych książek dla 
dzieci - Hervé  Tullet - tym razem zaprasza 
swoich czytelników do zabawy i nauki w 
magicznym świecie KOLORÓW. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
MAŁY KSIĄŻE DLA DZIECI 
autor: Antoine de Saint-Exupery 
tłumaczenie: Henryk Woźniakowski 
wydawnictwo: Wytwórnia 
 
Kto z nas nie zna Małego Księcia? Jego 
wymagającej róży i planety o trzech 
wulkanach? Czas, by także najmłodsi odkryli 
go dla siebie. 
 

 

 

 
MAŁY ŻÓŁTY I MAŁY NIEBIESKI 
autor: Leo Lionni 
wydawnictwo: Babaryba 
 
Książka Leo Lionniego (1910-1999) 
zaskakuje prostotą formy i głębią treści. 
Lionni zachęca dzieci do myślenia 
abstrakcyjnego, pobudza wyobraźnię 
czytelników do kreatywności. Zmusza do 
zastanowienia nad poważnymi sprawami w 
życiu małego człowieka: posłuszeństwem i 
nieposłuszeństwem wobec rodziców, 
przynależnością do grupy i rodziny, 
konsekwencjami własnych wyborów. 
 
 



 
 

 

 
 
MAM PRAWO I NIE ZAWAHAM SIĘ GO 
UŻYĆ! 
autor: Joanna Olech 
opracowanie graficzne: Edgar Bąk 
wydawnictwo: Znak emoticon 
  
Dziewięć frapujących historii, cała paleta 
bajkowych celebrytów i Czerwony Kapturek 
w swej życiowej roli supermenki w pełnej 
akcji książce o prawach dziecka. Nie 
znajdziesz w niej infantylnych tekstów dla 
maluchów lub przemądrzałych paragrafów. 
Czerwony Kapturek to ukryta w małym ciele 
superbohaterka, która niczym dobry glina, 
jasno objaśnia do czego ma prawo każde 
dziecko. A wspiera ją w tym szkolno-
podwórkowa grupa przyjaciół znanych z 
wielu bajek oraz dobry duch Rzecznik. 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
MIESZKAMY W KSIĄŻCE 
autor: Mo Willems 
wydawnictwo: Babaryba 
 
Leon wszystkim się przejmuje, a Malinka 
wcale. Świnka jest rozbrykana, a słoń 
zadaje dużo pytań. Oboje świetnie się ze 
sobą bawią i bardzo się przyjaźnią. Jak Flip i 
Flap czy Asterix i Obelix zabawnie się 
uzupełniają i wzajemnie rozśmieszają. W 
pierwszym tomie serii Leon i Malinka 
zaskoczeni odkrywają, że mieszkają między 
kartkami i że są bohaterami książki, którą 
właśnie ktoś czyta... 
  
Serię "Świnka Malinka i słoń Leon" polecamy 
dzieciom, nauczycielom i rodzicom jako 
propozycję do pierwszej, samodzielnej 
lektury. Najważniejsza jest zabawa podczas 
nauki!  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
PAN BRUMM TEGO NIE ROZUMIE 
autor: Daniel Napp 
przekład: Elżbieta Zarych 
 
Pan Brumm nigdy się nie nudzi — zawsze 
wpadnie w jakieś tarapaty. Na szczęście 
pomysłowy niedźwiedź i jego najlepszy 
przyjaciel, Kaszalot, potrafią znaleźć wyjście 
z każdej sytuacji! Dadzą sobie radę z 
olbrzymim złośliwym potworem, 
czyhającym na dnie jeziora, i nie przelękną 
się, gdy mecz futbolu niespodziewanie 
zniknie z telewizora. 
Zabawna, znakomicie ilustrowana seria dla 
najmłodszych czytelników oraz ich rodziców. 
To idealny sposób na spędzenie czasu z 
dziećmi: rezolutne maluchy z pewnością 
pokochają niedźwiedzia, który pokonuje 
codzienne przeciwności losu z wyobraźnią i 
humorem. 

 

 

 
PAN BRUMM OBCHODZI BOŻE 
NARODZENIE 
autor: Daniel Napp 
przekład: Elżbieta Zarych 
 
Co Pan Brumm porabia w Boże Narodzenie? 
Oczywiście świętuje! Ale do świętowania 
potrzebna jest choinka, dlatego Pan Brumm 
wraz z przyjaciółmi, Kaszalotem i 
Borsukiem, wyrusza do lasu po wymarzone 
drzewko. BRRRRRRR, jak zimno! Ale 
choinka będzie najpiękniejsza na świecie! 
– Musi być na dole rozłożysta, a na górze 
mieć piękny czubek – powiedział Borsuk. 
– Nie za duża i nie za mała – zabulgotał 
Kaszalot. 
– I powinna mieć ciemnozielony połysk – 
dodał Pan Brumm. 
Gdy jednak już znaleźli właściwe drzewko, 
zjawił się Ryjek, sprytna łasica, fałszywy 
stróż porządku. Najpierw przegonił ich z 
polany, a potem cichaczem 
przetransportował Brummową choinkę do 
własnego domu! 
 Jak odzyskać utracone drzewko? I jak 
sprawić, by mimo wszystko każdy był 
zadowolony?! 
 
 



 

 
 
 

 
 
PAN BRUMM UTKNĄŁ NA DOBRE 
autor: Daniel Napp 
przekład: Elżbieta Zarych 
 
Pan Brumm robi to, co w każdą niedzielę – 
je miód. Widać już dno słoika, ale Pan 
Brumm wciąż ma ochotę na więcej! Staje 
więc na palcach i wyciąga się, jak tylko 
może, by dosięgnąć miodku schowanego na 
najwyższej półce. I nagle… spada na niego 
wielki słój z ukochanym przyjacielem – złotą 
rybką imieniem Kaszalot. I nieważne, jak 
bardzo Pan Brumm się stara – za nic w 
świecie nie może się wyswobodzić… 
 

 

 

 
 
PODRÓŻE KONIKA KASZTANKA PO 
POLSCE. BAJKA LOGOPEDYCZNA 
autor: Sylwia Chmiel 
wydawnictwo: Damidos 
 
Bohaterowie opowiadań: konik Kasztanek, 
zajączek Cezary oraz tygrysek Urwisek 
podróżują po Polsce. Ich wędrówce 
towarzyszy stary, mądry osioł Barnaba. Pod 
jego opieką młode zwierzęta zwiedzają nasz 
kraj, uczą się miłości  i szacunku do ziemi 
ojczystej, poznają geografię, przyrodę oraz 
historię Polski. 
 
W treść bajki zostały wplecione ćwiczenia 
artykulacyjne oraz ćwiczenia 
dźwiękonaśladowcze, które doskonale 
rozwijają cały aparat mowy: oddychanie, 
fonację, prozodię, słuch fonematyczny, 
sprawność i koordynację narządów mowy. 
 
Publikacja adresowana jest do dzieci w 
wieku wczesnoszkolnym pragnących pięknie 
i poprawnie mówić. 
 
 
 



  
 
POZNAJ... BEZKRĘGOWCE 
wydawnictwo: Martel 
 
Poznaj... to seria edukacyjna zabierająca 
nas w podróż przez bajecznie kolorowy świat 
zwierząt reprezentujących faunę wszystkich 
kontynentów oraz zamieszkujących różne 
środowiska. W Poznaj ... bezkręgowce 
ukazany jest niezwykły świat motyli, 
pająków, chrząszczy i innych.  
 
Zawartość tego mini leksykonu 
skonstruowana jest w sposób przyjazny 
czytelnikowi. Umieszczony na końcu indeks 
pozwoli szybko dotrzeć do interesującego 
nas okazu. Każdy gatunek przedstawiony 
jest w podobny sposób, ułatwiający 
orientację i porównania. Najważniejsze, 
zobiektywizowane informacje o wymiarach, 
wyglądzie, występowaniu i pokarmie 
umieszczone są w kolorowej ramce. Seria 
Poznaj... jest doskonałą propozycją lektury 
dla wszystkich miłośników przyrody. Poza 
ciekawymi i wyczerpującymi informacjami 
wyróżnia się bogatą szatą graficzną. 
 

 
 

 

 
 
STRASZNE ROBALE 
autor: Susan Barraclough 
wydawnictwo: Świat Książki 
 
Poznaj najmniejsze stworzenia na naszej 
planecie! Przegląd ponad 90 najbardziej 
niezwykłych i przerażających owadów. 
Większość z nich nie ma wśród ludzi 
najlepszej opinii z powodu wyglądu, ale 
niektóre są też naprawdę groźne. 
Pluskwiaki, kleszcze, roztocza, świerszcze, 
karaluchy, modliszki, ćmy, pszczoły, osy... 
Jak są zbudowane? Gdzie żyją? Co jedzą? 
Wszystkie robale zostały pokazane na 
dużych, kolorowych ilustracjach. 
Fascynujące charakterystyki, opis zachowań 
i technik polowania tych małych bestii oraz 
ciekawostki inteligentnie i z humorem 
wprowadzają dzieci w niezwykły świat 
mikrokosmosu. 
 
 



 

 
 

 
 
WIERSZYKI ŁAMIJĘZYKI 1 
autor: Krzysztof Żywczak, Janusz 
Jabłoński 
wydawnictwo: Dragon 
 
Zawarte w zbiorze dowcipne wierszyki i 
ilustracje dostarczają mnóstwo uśmiechu i 
rozrywki, pobudzają wyobraźnię, a przy tym 
stanowią znakomite ćwiczenia 
logopedyczne. 
 

 
 

 

 
ZMYŚLACZ 
autor: Eliza Piotrowska 
wydawnictwo: Muza SA 
 
Celem serii Poczytajki-Pomagajki jest 
wzmocnienie dzieci, szczególnie tych, które 
z domowego zacisza trafiają do grup 
przedszkolnych czy szkolnych, oraz 
pokazanie im, że: 
● każdy jest inny, 
● cechy charakteru i wyglądu często 
decydują o akceptacji nas przez innych, 
dlatego warto pracować nad sobą, 
● sukces może przyjść w każdej, nawet 
najmniej spodziewanej chwili, 
●  dzięki przyjaciołom nasze życie staje 
się lepsze i ciekawsze. 
O czym poczytamy w tomie Zmyślacz? O 
pewnym chłopcu, który miał ogromną 
wyobraźnię i czasami tworzył zmyślone 
historie o nieistniejących osobach i 
sytuacjach, m.in. o zmarłym tacie. A 
przecież nikt nie lubi kłamczuchów. Na 
szczęście zrozumiał, że wyobraźni warto jest 
używać także w innych celach. A gdy jego 
klasa wystawiła świetny spektakl, wszyscy 
dowiedzieli się, że zawsze warto próbować, 
bo...  
... podobnie jak inni bohaterowie naszej serii 
każdy jest ważny! 
 

 
Serdecznie zapraszamy : Maria Pająk – Wilk , Grażyna Paszt 


