
Rodzice i Dzieci polecają!  
 
Podczas tworzenia działu książek polecanych, nasza biblioteka 
otrzymała od  Rodziców i Dzieci informacje o książkach, które niezwykle 
podobały się Naszym Czytelnikom. Wszystkie książki, które Rodzice                  
i Dzieci naszej szkoły przeczytały z zachwytem, przedstawiamy w tym 
miejscu! Zapraszamy do lektury te Dzieci, które jeszcze ich nie znają!  

Książki te w większości są dostępne w naszej bibliotece! 

Klasy I –III 

Astrid Lindgren – WSZYSTKO ale szczególnie: „Dzieci z Bullerbyn”, 
„Ronja, córka zbójnika”,” Lotta z ulicy Awanturników” ,” Karlsson z 
dachu”, „ Przygody Emila ze Smalandii” 
 

               

 
                



    

 
  Martin Widmark – „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” 
 
                       

 
  
   Renata Piątkowska -  „Biuro detektywistyczne. Dziurka od klucza” 
   

 
                                                          

                                                            Barbara Kosmowska – „Niezłe ziółko” 
           wzruszająca opowieść o babci i wnuczku, historia jak poradzić sobie z chorobą i śmiercią  

                                                                                                                                     p. A. Grosman 
 



Barbara Gawryluk –  „Dżok. Legenda o psiej wierności” 
      „ Baltic. Pies, który płynął na krze” 
 

        

 
Anna Lasoń-Zygadlewicz -  „Psie szczęście” 
                                                         

Maria Kownacka – „Plastusiowy pamiętnik”  
      

             

 

                                    Kornel Makuszyński – „Przygody Koziołka Matołka” 



                                                                                                     
 

Andrzej Maleszka – „Magiczne drzewo” 
 
 

         

 

Roberto Santiago – „Najfutbolniejsi” 
 

        

 
 
 

Agnieszka Stelmaszyk – „Kroniki Archeo” 
 

             

 
 
 
 



 
Frigiel Derrien, Jean-Christophe Derrien – „Frigiel i Fluffy” 
 

         

 
Frigiel, Nicolas Digard -  Komiksy z tej samej serii 
 
Seria „Frigiel i Fluffy”, której akcja toczy się w uniwersum Minecrafta, to historie o przygodach głównych bohaterów w  świecie 
przygód, fantastyki i Minecrafta 

 

        

 
 
Nick Elioplaos, Luke Flowers – Minecrafta. Kroniki Woodsword 
 

   

 
Dzięki specjalnym goglom piątka szkolnych przyjaciół przenosi się do wirtualnego świata swojej ulubionej gry. Bohaterowie nie 
przypuszczają nawet, jak wiele tajemnic skrywa przed nimi Minecraft. Wciągająca, pełna zwrotów akcji opowieść zachęci dzieci 
do czytania. Książka przeznaczona dla dzieci od ósmego roku życia. 

 



Ben Guterson – „Hotel Winterhouse” 
 

          

 
Bohaterką książek jest  jedenastoletnia Elizabeth, wielbicielka książek i łamigłówek. Dziewczynka  wysłana na święta Bożego 
Narodzenia  do hotelu o nic nie mówiącej nazwie Winterhouse,  szybko odkrywa, że  ma on wiele tajemnic oraz  ogromną 
bibliotekę. Wkrótce dziewczyna znajduje magiczną książkę z zagadkami, której w żaden sposób nie można zmusić do powrotu na 
biblioteczne półki – książka po prostu nie pozwala się odnieść, pomaga za to rozwiązać tajemnicę hotelu, jego właściciela oraz 
dziwacznych gości. Publikacja to propozycja dla dzieci powyżej  8 roku życia. 

Tomasz Rożek – „Nauka to lubię”, „Kosmos to lubię” 
 

    

 
Dla miłośników dinozaurów:  

Seria Cressidy Cowell – „Przygody bliźniąt Drzewodomskich” 
 

         



Roger Hargreaves – Seria  „Mr. Men i Mała Miss” 
 
                                                

                                                      

                           
Grzegorz Kasdepke – Mity dla dzieci 
 

                                   

 
Paweł Wakuła - Jagiełło pod prysznicem 
 
                                                             

Huge Lofting- Doktor Dolittle i jego zwierzęta 
 



Joanna Papuzińska -  Asiunia, Mój tato szczęściarz 
 
 

       

 

 
Seria „Ciekawe dlaczego” 

                      

 
 

Seria „Zdarzyło się w Polsce” 

       

 
  
 



Seria „Mali Wielcy” - świetna  
 

                                           

Mikołaj Nosow - Przygody Nieumiałka i jego przyjaciół  

 

Książka  z pięknymi ilustracjami Aleksego Łaptiewa już kiedyś podbiła serca milionów dzieci. Po wielu latach nieobecności 
powraca do polskich księgarń, aby bawić i rozbudzać wyobraźnię kolejnego już pokolenia młodych czytelników, a ich 
rodzicom przypomnieć dziecięce lata. 

 
  
Rose Lagercrantz – Dunia dla dziewczynek oraz Mattis dla chłopców 
    

                                  

 



Justyna Bednarek - Skarpetki 

       

 

 Goscinny & Sempé – Mikołajek ( dla Wszystkich!) 

             

Nowością literacką jest pojawienie się serii książek córki René, Anne Goscinny o przygodach Lukrecji.                                    
Czy jest to Mikołajek w spódnicy? Zapraszam do lektury! 

   

Anne  Goscinny – Lukrecja 

 



Gabriela Rzepecka-Weiss - Gdy Pola się zgubi                                                           
Książka, która może pomóc rodzicom w rozmowie o tym co dziecko może zrobić, gdy się zgubi  

                                             

Louie Stowell - Ciało bez tajemnic 

                                                          

Całkiem fajna książka na początek zdobywania                                                                                                     
wiedzy o naszym ciele, dodatkową atrakcją są otwierane okienka.  

Mathilda Masters - 321 superciekawych faktów, które trzeba poznać, zanim się 
skończy 13 lat.  

Dominic Walliman i Ben Newmana – Profesor Astrokot 
    

       

Seria trzech książek,  które odkrywają przed dziećmi tajemnice kosmosu, fizyki i ludzkiego ciała. p.J.Lanczewska  



Klasy IV – VIII 

John Flanagan - Seria: „Zwiadowcy”  

           

 
Rick Riordan – Wszystko: „Rick Riordan przedstawia” 

     

Tui. T. Sutherland - Seria: „Skrzydła Ognia 

                              



Erin Hunter - Seria: „Wojownicy” 

   

  

 

Brandon Mull - Seria: „Baśniobór” 

                 



 J.R.R. Tolkien – „Hobbit, czyli tam i z powrotem”  

                      

 
Nancy Springer - Seria: „Enola Holmes” 

          

 
Seria: Spirit Animals, pisana przez różnych autorów 

                            

 



Jacqueline Kelly – „Ewolucja według Calpurnii Tate „ 

              

                                                 Louisa May Alcott – „Małe Kobietki” 
 
Lovisa Burfitt – „Historia Madmoiselle Oiseau” 

             

Jessica Townsed - Seria: Nevermoor 

            
 



Frances Hodgson Burnett – „Tajemniczy Ogród”, „Mała Księżniczka” 
 

        

Książki dla klas IV-VIII poleciła Helenka Fryźlewicz 

 

 


