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Kicia Kocia na pikniku 

Autor: Głowińska Anita 

Uwielbiana przez najmłodszych rezolutna kotka tym razem wybiera się wraz z przyjaciółmi na piknik. 
Kicia Kocia, Pacek, Julianek i Adelka pakują do toreb napoje i smakołyki w specjalnych koszach.  

Ale czy to na pewno wszystko? A może na pikniku przydałby się także... namiot? 

http://ebook.empik.com/fragment/127784/delivery/online/hash/f32197
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=g%C5%82owi%C5%84ska+anita


 

Kicia Kocia na rowerze 

Autor: Głowińska Anita 

Znana i lubiana kotka powraca z kolejnymi przygodami. Mama i tata kupili Kici Koci 

prawdziwy rower. Teraz Kicia Kocia musi nauczyć się na nim jeździć! Nie jest łatwo,  

ale rodzice służą pomocą, a Kicia Kocia się nie poddaje. Jak zakończy się wspólna nauka? 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=g%C5%82owi%C5%84ska+anita


 

Lekkie życie Barnaby'ego Brocketa 

Autor: Boyne John 

Brocketowie – Alistair i Eleanor oraz dwoje ich dzieci – są najnormalniejszą rodziną  

pod słońcem. I pewnie wiedliby spokojnie swoje normalne życie, gdyby na świat  

nie przyszedł Barnaby. Ten chłopiec wywrócił ich normalność do góry nogami, gdy okazało 

się, że… unosi się w powietrzu. Choć rósł, wciąż był zbyt lekki, by jego stopy trzymały się 

ziemi. Kiedy miał osiem lat, cierpliwość jego normalnych rodziców się wyczerpała – i zrobili 

rzecz straszną: pozwolili mu odlecieć. Tak zaczęło się samodzielne, nie całkiem lekkie  

i zupełnie zaskakujące życie Barnaby’ego Brocketa.  

 

Napisana z polotem i ironicznym poczuciem humoru powieść o tym,  

że normalność jest pojęciem względnym. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=boyne+john


 

Lola gotuje 

Autor: Abedi Isabel 

Lola lubi sobie wyobrażać, kim by była, gdyby nie była sobą. Wcielała się już w piosenkarkę, 

supernianię, konsultantkę ślubną, dziennikarkę... Tym razem jednak nie wie, kogo ma 

udawać! To prawdziwy kryzys tożsamości! Próbowała już zostać zakonnicą (za nudne)  

i grabarzem (za smutne). Na szczęście szkolna codzienność podsunęła jej zbawienny pomysł. 

Lola z entuzjazmem zgłosiła się do projektu „Perfekcyjna kolacja”. Hurra!  

Jako sławna kucharka Cocada Delicada na pewno uszczęśliwi cały świat… 

 

Kolejny tom znanej i lubianej serii dla dziewcząt, pełnej humoru i ciepła. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=abedi+isabel


 

Mama Mu na rowerze i inne historie 

Autor: Wieslander Jujja, Wieslander Tomas 

Dwanaście opowiadań o nietuzinkowej parze przyjaciół -  
czyli dużo czytania i jeszcze więcej śmiechu! 

 
Polecamy również: „Mama Mu na huśtawce", „Mama Mu na sankach", „Mama Mu sprząta", „Mama 

Mu buduje" i „Mama Mu nabija sobie guza", a także „Kolorowankę Mamy Mu i Pana Wrony". 
 

Smakowite dialogi, szybkie zwroty akcji, niebanalny humor i świetna konstrukcja postaci – tak piszą 
Jujja i Tomas Wieslanderowie. Bogate w szczegóły, genialne ilustracje Svena Nordqvista, znanego 
również z książek o Pettsonie i Findusie, pełne są niespodzianek dla spostrzegawczych i wspaniale 

oddają charaktery obu bohaterów. Przy tych książkach dobrze bawią się nie tylko dzieci. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=wieslander+jujja
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=wieslander+tomas


 

Mama Mu sprząta 

 

Czy krowy potrafią sprzątać? Jeśli za sprzątanie uznać można przetarcie okna ogonem  

i postawienie na parapecie bukietu zawilców - to jak najbardziej. Pan Wrona ma jednak inne 

zdanie. Coś takiego nazywać sprzątaniem? Już on pokaże Mamie Mu, jak się sprząta oborę! 

 

Jak nietrudno się domyślić, im bardziej Pan Wrona się przechwala, tym bardziej należy 

obawiać się efektów jego poczynań. W rezultacie bowiem całe podwórko zasłane jest sianem, 

a wszystkie krowy białe. Nie, bynajmniej nie dlatego, że są czyste... 

Autor: Nordqvist Sven 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=nordqvist+sven


 

Moje serce skacze z radości 

Autor: Lagercrantz Rose 

Znów będzie o Duni. Tej, która jest taka szczęśliwa! Ale ostatnio Dunia ze smutkiem patrzy 

na puste krzesło obok w ławce. Siedziała na nim Frida, zanim wyprowadziła się do Uppsali. 

Dunia nie pozwala nikomu zająć tego miejsca, bo gdzie usiądzie Frida, kiedy wróci?  

‒ Frida nie wróci ‒ próbuje jej tłumaczyć pani.  

‒ Nigdy nic nie wiadomo ‒ szepcze Dunia. 

Bo Dunia nigdy nie traci nadziei, nawet jeśli wszystko wydaje się beznadziejne… 

 

O przyjemnych, ale też trudnych chwilach w szkole i wśród rówieśników  

z perspektywy pierwszoklasistki.  

 

W sam raz dla początkujących czytelników nie tylko ze względu na treść, ale i formę. 

Czytanie ułatwiają prosty język, duża czcionka, przejrzysty układ strony i świetne rysunki 

Evy Eriksson. 

 

O Duni przeczytacie również w książce „Moje szczęśliwe życie”. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=lagercrantz+rose


 

Moje szczęśliwe życie 

Autor: Lagercrantz Rose, Eriksson Eva 

Dunia zawsze marzyła o tym, żeby pójść do szkoły. Ale kiedy nadchodzi ten moment, Dunia 

zaczyna się niepokoić. Bo co to będzie, jeśli nie zaprzyjaźni się z nikim w swojej klasie?  

W nocy przed pierwszym dniem szkoły Dunia nie może zasnąć. Tata mówi, żeby liczyła 

owce. Ale Dunia postanawia policzyć wszystkie te razy, kiedy była szczęśliwa  

i nieszczęśliwa. Ciekawe, jaki będzie jutrzejszy dzień!  

 

Pogodna opowieść o szkole i przyjaźni z perspektywy pierwszoklasistki - w sam raz dla 

początkujących czytelników nie tylko ze względu na treść, ale i formę. Czytanie ułatwiają 

prosty język, duża czcionka, przejrzysty układ strony i świetne rysunki Evy Eriksson. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=lagercrantz+rose
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=eriksson+eva


 

Momo 

Autor: Ende Michael 

Tajemnicza dziewczynka o imieniu Momo pojawia się znikąd, ale szybko znajduje przyjaciół. 

Potrafi wymyślać niesamowite zabawy, słuchać jak nikt inny i cieszyć się każdą chwilą. 

 

Niespodziewanie jej piękny świat zostaje zagrożony przez tajemniczych szarych panów, 

którzy kradną ludziom wolny czas i radość. 

 

Tylko Momo jest odporna na ich czary. I tylko ona, z pomocą tajemniczego mistrza Hory  

i żółwicy Kasjopei, może uratować świat przed wielką szarą rozpaczą. 

 

 

 

 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=ende+michael


 

Śladami Neli przez dżunglę, morza i oceany 

Autor: Nela 

Cześć! 

Nazywam się Nela i mam dziesięć lat. A to jest już moja piąta książka.  

Nie licząc „Kalendarza Przygodnika”, oraz „Zabaw z Nelą” . 

Gdy miałam pięć lat, zaczęłam podróżować po świecie i nagrywać filmy. Moim idolem jest 

Steve Irwin i tak jak on jestem reporterem-podróżnikiem. W moich filmach i książkach 

pokazuję dzieciom świat, zwierzęta i dalekie kultury! Uwielbiam podróżować! 

Byłam w wielu ciekawych krajach na różnych kontynentach. W Afryce zwiedziłam m.in. 

Etiopię, Zanzibar, Kenię, Tanzanię i Mauritius. W Azji – Tajlandię, Kambodżę, Malezję, 

Indonezję, Filipiny, Wietnam, Sri Lankę, Birmę i Japonię. W Ameryce Południowej – Peru, 

Boliwię, Chile, a w Północnej – Kostarykę, Panamę i ostatnio też Dominikanę. 

Zapraszam cię w niezapomnianą podróż. Opowiem o pięknych miejscach, które poznałam,  

i o fascynujących zwierzętach, które zobaczyłam. 

Świat jest cudowny i oczami wyobraźni możesz podróżować ze mną oraz przeżywać 

wspaniałe przygody! Pakuj się i jedź ze mną! 

 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=nela


 

Nela i skarby Karaibów 

Autor: Nela 

W tej książce zabiorę cię na niesamowitą wyprawę! Odkryjemy Karaiby śladami Krzysztofa 

Kolumba, korsarzy i piratów. Poznamy miejsca, gdzie mogły zatonąć galeony i poszukamy 

skarbów na dnie morza! Wyruszymy do starych jaskiń, w których mieszkali kiedyś Indianie. 

Odkryjemy zatokę, w której kiedyś ukrywali się piraci. Zbadamy dno Morza Karaibskiego  

w poszukiwaniu zatopionych armat. Przeżyjemy wiele innych fantastycznych przygód! 

Mam nadzieję, że wybierzesz się ze mną, bo nie będzie to tylko podróż po Karaibach,  

ale wyprawa prawdziwych odkrywców. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=nela


 

Nela na tropie przygód 

Autor: Nela 

Kolejna, znakomita propozycja ulubionej przez dzieci autorki.  

 

"Cześć!  

Nazywam się Nela i mam dziesięć lat. A to jest już moja czwarta książka. 

 Nie licząc kalendarza Przygodnika, który mam nadzieję bardzo ci się podoba ?! 

Gdy miałam pięć lat, zaczęłam podróżować po świecie i nagrywać filmy.  

Moim idolem jest Steve Irwin i tak jak on jestem reporterem-podróżnikiem.  

W moich filmach i książkach pokazuję dzieciom świat, zwierzęta i dalekie kultury! 

Byłam w wielu ciekawych krajach na różnych kontynentach.  

W Afryce zwiedziłam m.in. Etiopię, Zanzibar, Kenię, Tanzanię i Mauritius.  

W Azji – Tajlandię, Kambodżę, Malezję, Indonezję, Filipiny, Wietnam, Sri Lankę,  

a ostatnio też Birmę i Japonię.  

W Ameryce Południowej – Peru, Boliwię, Chile, Kostarykę i Panamę.  

Zapraszam cię w niezapomnianą podróż. Opowiem o pięknych miejscach, które poznałam,  

i o fascynujących zwierzętach, które zobaczyłam. 

Świat jest cudowny i oczami wyobraźni możesz podróżować ze mną  

oraz przeżywać wspaniałe przygody!" 

Nela 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=nela


 

Nienia z Zielonego Marzenia. 

Autor: Tyszka Agnieszka 

Nienia spędza wakacje w niezwykłym miejscu. Wokół uroczego domu dziadków rozciąga się 

gęsty, pełen szmerów i tajemnic las, a uwagę dziewczynki przyciąga zagadkowa  

leśniczówka. Co się tam kryje? I czy Nienia ma rację, a Rusałka naprawdę istnieje? 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=tyszka+agnieszka


 

Nusia i wilki 

Autor: Lindenbaum Pija 

Czy ktoś tu się boi wilków? Na pewno nie Nusia, która właśnie zgubiła się w lesie.  

To nic, że w przedszkolu wszystkiego się boi, nawet pogłaskać psa. Wilki to co innego.  

Co prawda są trochę rozleniwione, ale i tak da się z nimi pobawić. Na przykład w wilka i gąski. 

Wilkiem jest oczywiście Nusia. Wilki wolą jednak bawić się w szpital - godzinami mogłyby leżeć  

i dawać się drapać za uchem przez pielęgniarkę doktor Nusię. No i słuchać piosenki o zagubionej 

dziewczynce. Bo wilki uwielbiają smutne piosenki.  

 

Pełna podskórnego humoru niezwykła opowieść o słabości i odwadze, głęboko wnikająca w świat 

dziecka i jego sposób myślenia. O dziecięcej wyobraźni, pomysłowości i bystrości obserwacji świata 

dorosłych i przekształcaniu go na swoją własną modłę.  

 

Książka otrzymała prestiżową Nagrodę Augusta za najlepszą szwedzką książkę dla dzieci i młodzieży  

w roku 2000. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=lindenbaum+pija


 

O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał 

wielkich czynów 

Autor: Zubrzycka Elżbieta 

Zajączek Filip urodził się mały i strachliwy. A że był wolniejszy niż inni, wyśmiewali się  

z niego przyjaciele i rodzeństwo. Niezdara czuł się osamotniony, aż do dnia, w którym poznał 

miłą Pusię - łabędzie dziecko mieszkające na jeziorze. Wspólnym zabawom przyjaciół nie 

było końca, aż pewnego mroźnego dnia wydarzyło się coś przerażającego, na zawsze 

odmieniając życie zajączka... Oto pełna akcji opowieść o wielkim strachu, przyjaźni, odwadze 

i zrozumieniu. Z tej książeczki dzieci dowiedzą się, że warto biegać, ćwiczyć i nie bać się, 

nawet jeśli strach wydaje się nie do pokonania. To także pouczająca historia o urokach 

odkrywania wielkiego świata i o tym, że trzeba słuchać mądrych rodziców,  

a przede wszystkim - wierzyć w siebie. 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=zubrzycka+el%C5%BCbieta


 

Jagiełło pod prysznicem 

Autor: Wakuła Paweł 

"Jagiełło pod prysznicem" to pełna humoru opowieść o polskich władcach, która zaciekawi 

nawet tych, którzy dotąd uważali, że historia jest nudna jak flaki z olejem. Przekonają się,  

że prawdziwa historia Polski obfituje w wydarzenia, których nie wymyśliliby scenarzyści 

"Gry o tron"; pełna jest zdrad, ucieczek, braterskich kłótni, przemyślnych forteli i krwawych 

bitew. Dowiedzą się, że nasi królowie i książęta byli ludźmi z krwi i kości, że zdarzali się 

wśród nich bohaterowie i tchórze, grzesznicy i święci, patrioci i zwyczajni zdrajcy. 

To lektura dla tych, którzy nie lubią wkuwania dat, ale chcą wiedzieć, dlaczego Bolesław 

Chrobry kazał swoim poddanym wyrywać zęby; z jakiego powodu Bolesław Krzywousty 

kazał oślepić brata; po co Zygmunt August spotykał się z czarnoksiężnikiem Twardowskim; 

czy Jan Sobieski lubił kawę po wiedeńsku i co łączyło Jana Kazimierza z więźniem w 

żelaznej masce. Dzięki tej książce przekonacie się, że historia da się lubić! 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=waku%C5%82a+pawe%C5%82


 

Jesień na ulicy Czereśniowej 

Autor: Berner Rotraut Susanne 

Pełna zabawnych szczegółów, sympatycznych postaci i ujmująco codziennych sytuacji 

książka obrazkowa, w której nie pada ani jedno słowo. Jesienna wyszukiwanka  

z bestsellerowej serii, która podbiła świat. 

Po zimie, wiośnie i lecie w końcu nadeszła jesień. Liście spadają z drzew i szeleszczą  

pod stopami, dzikie gęsi odlatują na południe, a na ulicy Czereśniowej jest wesoło jak zawsze. 

Na rynku trwa jesienny festyn, a dzieci świętują otwarcie nowego przedszkola i urządzają 

wielką paradę lampionów. Sprawdź, co tym razem przydarzyło się mieszkańcom 

najsympatyczniejszej ulicy świata! 

Każda strona tej książki to barwna, pełna szczegółów i postaci ilustracja przedstawiająca 

fragment miasta. Na kolejnych rozkładówkach odnajdujemy tych samych bohaterów  

w różnych miejscach i momentach dnia. Historię każdego z nich można opowiedzieć na wiele 

różnych sposobów. Wyszukiwanie kolejnych postaci i tworzenie własnych opowieści o ich 

przygodach to wciągająca zabawa na długie godziny. 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=berner+rotraut+susanne


 

Czy mogę pogłaskać psa? 

Autor: Zubrzycka Elżbieta 

Nie wolno ufać zwierzętom, dopóki się ich nie pozna. Trudno wytłumaczyć dziecku, dlaczego 

nie można podchodzić do przyjaźnie wyglądającego pieska. Nie chcemy przecież wzbudzić  

w nim lęku przed zwierzętami. Wszyscy rodzice muszą wyjaśnić swoim pociechom,  

jak należy zachowywać się w obecności zwierzaków, nawet tych najsympatyczniejszych. 

To jest książeczka o zaufaniu. Ma pomóc w uświadomieniu dzieciom,  

że na zaufanie zawsze trzeba zasłużyć. 

Nawet jeśli bardzo kochamy zwierzęta, to najpierw trzeba sprawdzić, czy nie zrobią nam 

krzywdy. Kochać - tak, ale ufać - dopiero kiedy przekonamy się, że można.  

Ta prawda odnosi się nie tylko do zwierząt. Dotyczy także ludzi. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=zubrzycka+el%C5%BCbieta


 

Dobre i złe przyjaźnie 

Autor: Zubrzycka Elżbieta 

Książka dla dzieci poruszająca tematykę przyjaźni i kontaktów międzyludzkich. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=zubrzycka+el%C5%BCbieta


 

Felek i Tola 

Autor: Vanden Heede Sylvia  

W ciepłej, przytulnej norce w środku lasu mieszka nierozłączna para: lis Felek i zając Tola. 

Felek to łakomczuch i grubasek. Ale jak tu powstrzymać się przed jedzeniem, gdy Tola tak 

świetnie gotuje? Razem z sąsiadem z pobliskiej dziupli – puchaczem Heniem – przyjaciele 

wiodą spokojne życie, obserwując, jak świat dookoła zmienia się wraz z upływem pór roku. 

„Felek i Tola“ to przesympatyczna, dowcipna opowieść o przyjaźni i drobnych, codziennych 

przyjemnościach. Powstała z myślą o dzieciach uczących się czytać – dzięki niezwykle 

prostemu językowi i podziałowi na krótkie rozdziały idealnie sprawdza się jako pierwsza 

samodzielna lektura lub książka do wspólnego rodzinnego czytania. Wielkim atutem książki 

są znakomite, ciepłe ilustracje holenderskiego mistrza grafiki książkowej Thé Tjong Khinga. 

Zapoczątkowana „Felkiem i Tolą“ seria o przygodach sympatycznej pary bohaterów  

przez lata rozrosła się do kilkunastu tomów, zdobyła ogromną popularność w Belgii  

i Holandii i została przetłumaczona na wiele języków.  

Uznaje się ją za wzorcową serię książek dla początkujących czytelników. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=vanden+heede+sylvia


 

Felek i Tola i porywacze 

Autor: Vanden Heede Sylvia  

Felka i Tolę odwiedzają niespodziewani goście – kuzyn Felka i jego kompan. Niestety,  

nie mają dobrych zamiarów – planują kradzież. A z braku innego łupu porywają Jo!  

Liczą na okup i wcale się nie spodziewają, że niesforny malec sprawi im niemały kłopot. 

Tymczasem Felek, Tola i ich przyjaciele wyruszają na poszukiwanie Jo.  

Tylko czy on na pewno chce zostać uratowany?    

 

„Felek i Tola i porywacze Jo” to czwarta część przygód sympatycznej pary przyjaciół – lisa 

łakomczucha i rezolutnej zajączki, znanych z tomów: „Felek i Tola”,  

„Do zobaczenia, Felku i Tolu”, „Felek i Tola na wyspie”.  

 

Cykl powstał z myślą o dzieciach uczących się czytać. Dzięki prostemu językowi  

i podziałowi na krótkie rozdziały doskonale nadaje się na pierwszą samodzielną lekturę  

lub do wspólnego rodzinnego czytania. Jego wielkim atutem są zabawne ilustracje 

holenderskiego mistrza grafiki książkowej Thé Tjong-Khinga.    

 

Seria przez lata rozrosła się do kilkunastu tomów, zdobyła ogromną popularność w Belgii  

i Holandii i została przetłumaczona na wiele języków.  

Uznaje się ją za wzorcowy cykl książek dla początkujących czytelników. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=vanden+heede+sylvia


 

Życie według Duni 

Autor: Lagercrantz Rose 

Są wakacje – pierwsze wakacje Duni i jak dotąd najlepsze! Dunia spędza je na wyspie  

ze swoją przyjaciółką Fridą. Żadne miejsce na świecie nie może się równać z wyspą Fridy! 

 

Dunia codziennie wieczorem rozmawia z tatą przez telefon. Pewnego dnia tata  

bez zapowiedzi pojawia się na wyspie i przywozi Duni niespodziankę.  

Tylko czy na pewno jest to coś, z czego Dunia się ucieszy? 

 

Książki o Duni to historie o uczuciach i przeżyciach bliskich dziecku opowiedziane z jego 

perspektywy. Przeznaczone są dla początkujących czytelników nie tylko ze względu na treść, 

ale i formę. Czytanie ułatwiają: prosty język, duża czcionka, przejrzysty układ strony  

i świetne rysunki Evy Eriksson. 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=lagercrantz+rose


 

Filip, Pusia i nowy przyjaciel 

Autor: Zubrzycka Elżbieta 

Filip, Pusia i nowy przyjaciel to trzecia już książka z serii, napisana w odpowiedzi na liczne 

prośby małych i dorosłych czytelników o kontynuację przygód zajączka i młodej łabędzicy. 

Lato się kończy, ptaki odlatują i nadchodzi piękna jesień… ale zarazem okres groźnych 

polowań. Las staje się niebezpieczny, a życie zajączka jest zagrożone. Czy jego skrzydlata 

przyjaciółka będzie wiedziała, jak mu pomóc? Jest jeszcze ktoś gotów ratować zajączka, ktoś, 

po kim nikt by się tego nie spodziewał... Pojawia się nowy przyjaciel, a wraz z nim, 

zaskakujące zdarzenia i przygody. Pełna ciepła opowieść o przyjaźni, poświęceniu i wierności 

przekazuje dzieciom ukrytą pod przygodami wiedzę o współpracy, równości, złości,  

(czy jest potrzebna, skąd się bierze i jak sobie z nią radzić) i wzajemnym szacunku. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=zubrzycka+el%C5%BCbieta


 

Gdybym nie pomyliła psów 

Autor: Angerborn Igelin 

Gdybym przedwczoraj nie pomyliła psów, nic by się nie wydarzyło. Nie ukradziono by mi 

roweru, nie skręciłabym nogi i nie podarłabym nowych dżinsów... A przede wszystkim nie 

byłabym taka szczęśliwa! Tilda ma dziewięć lat i bardzo chciałaby mieć psa. Niestety mama 

ma alergię, więc Tildzie pozostaje zbieranie psów maskotek. Całe szczęście sąsiadka, pani 

Doris, ma małego pieska, którego czasem pozwala Tildzie wyprowadzać. Tilda udaje wtedy, 

że Pchełka to jej własny pies. I wszystko byłoby dobrze, gdyby pewnego dnia,  

zapatrzona w Axla z czwartej B,  

nie zabrała spod sklepu wielkiego labradora i nie twierdziła uparcie, że to jej pies?  

Trzymająca w napięciu intryga z humorem opowiedziana przez główną bohaterkę.  

Splot wynikających z siebie - a może przypadkowych? - wydarzeń w połączeniu  

z nazbyt bujną wyobraźnią Tildy niezwykle komplikują jej życie.  

Ale czy na pewno? Pierwsza część z serii książek o Tildzie.  

W kolejnej książce Tilda zrobi z taty astronautę! 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=angerborn+igelin


 

Gdzie jest moja czapeczka? 

Autor: Klassen Jon 

Jedna z dziesięciu najlepszych książek dla dzieci roku 2011 według „New York Timesa”. 

Niedźwiedź zgubił swoją czapeczkę. Cierpliwie i uprzejmie pyta o nią  

każde napotkane zwierzę. Czy to możliwe, by nikt jej nie widział? 

Jon Klassen – kanadyjski ilustrator i animator, wschodzący talent amerykańskiej ilustracji 

książkowej. Mieszka i pracuje w Los Angeles. Za swój ilustratorski debiut otrzymał 

prestiżową Governor General Award 2010. Jako animator pracował m.in. przy filmie 

„Koralina i tajemnicze drzwi”.  

„Gdzie jest moja czapeczka?” to jego pierwsza książka autorska. 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=klassen+jon


 

Piaskowy wilk 

Autor: Lind Asa 

Kiedy ani mama, ani tata nie chcą się z nią bawić, Karusia idzie nad brzeg morza i rozmawia 

z Piaskowym Wilkiem. On zawsze ma dla niej czas  

oraz ochotę na robienie ciekawych rzeczy. 

 

Piaskowy Wilk ma błyszczące futerko w kolorze piasku i był na świecie od zawsze. 

Opowiada rzeczy zapierające dech w piersiach i tłumaczy Karusi zagadki otaczającego ją 

świata. Na przykład że wszechświat nie ma końca, albo że siniaki to medale, które dostaje się 

za odwagę. Albo że tata dlatego nie może przyjść się wykąpać z Karusią w morzu, bo gazeta, 

którą czyta, zahipnotyzowała mu oczy. Piaskowy Wilk potrafi przekonać Karusię,  

że nie musi bać się ciemności. 

 

Świat na pograniczu rzeczywistości i dziecięcej fantazji. A przede wszystkim - spojrzenie  

na świat oczami dziecka. Åsa Lind bardzo świadoma jest języka, smakuje go i bawi się nim 

podobnie jak robią to dzieci. Pojawiające się co kilka stron rysunki Kristiny Digman  

w znakomity sposób współtworzą klimat opowieści. Książka składa się z kilkunastu 

autonomicznych rozdziałów i świetnie nadaje się do głośnego czytania,  

na przykład jako bajka na dobranoc.  

 

Książka z gatunku ponadwiekowych - można czytać trzylatkowi, pięciolatkowi, a i starszy 

brat czy siostra z pewnością posłuchają z zaciekawieniem, albo poczytają sami,  

a ułatwią im to duże litery. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=lind+asa


 

Piaskowy Wilk i ćwiczenia z myślenia 

Autor: Lind Asa 

Piaskowy Wilk uwielbia trudne pytania. To dlatego tak dobrze się czuje w towarzystwie 

Karusi. Karusia zastanawia się bowiem nad całym mnóstwem rzeczy - nad komarami  

i miłością, nad pustymi kieszeniami i długością krótkich chwil. No i jak to jest, że malutkie, 

tyci ognisko może przemienić się we wściekłego smoka? Świat na pograniczu rzeczywistości 

i dziecięcej fantazji. A przede wszystkim - spojrzenie na świat oczami dziecka. 

Isa Lind bardzo świadoma jest języka, smakuje go i bawi się nim podobnie, jak robią  

to dzieci. Pojawiające się co kilka stron rysunki Kristiny Digman w znakomity sposób 

współtworzą klimat opowieści. 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=lind+asa


 

PSYgoda na czterech łapach. Diuna w Himalajach 

Autor: Agata Agi Włodarczyk 

Jak wygląda tupiący głaz, kto jest prawdziwym władcą dżungli i dlaczego ostry dal i momo 

smakują gorzej niż psiastka, a przede wszystkim – jak wyglądają Indie z perspektywy 

czterech łap i jednego, za to bardzo czułego nosa? Tego wszystkiego dowiecie się dzięki 

Diunie – wyjątkowej psiej podróżniczce o wilczym rodowodzie. 

Razem z Diuną przeżyjemy chwile grozy i rozmerdanej radości. Poznamy owce,  

które nie boją się wilków i ludzi, którzy są od nich jeszcze dziwniejsi. Psimi oczami 

spojrzymy na kolorowe hinduskie sari, lokalne tradycje i zwyczaje, przeżyjemy niezwykłe 

spotkania i powędrujemy w kierunku źródeł Gangesu. Na koniec przekonamy się,  

że prawdziwa przygoda nigdy się nie kończy! 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=agata+agi+w%C5%82odarczyk


 

Kuna za kaloryferem 

Autor: Wajrak Adam, Fernandez Nuria Selva 

Wszystko zaczęło się od wrony Kra – pisklaka znalezionego przez Wajraka na warszawskim 

Żoliborzu. Potem było gospodarstwo w Teremiskach leżących w pobliżu Puszczy 

Białowieskiej, a w nim m.in. boćki Kuternoga oraz szalony Declan, wydra Julek, która została 

holenderskim skarbem narodowym, i gromada sów – wielbicielek dnia. Z pełnej humoru 

książki dowiemy się również, jak witają się bociany, co robić, gdy marzną im stopy i na czym 

polegał kuni horror, z jakim musieli zmierzyć się przyrodnicy. 

Obecne wydanie „Kuny za kaloryferem” zostało uzupełnione o jeden rozdział.  

Przeczytamy w nim m.in. o sprytnym żebraku, czyli srokoszu Pidonie 

oraz często naburmuszonej kruczycy Kurze. 

Atutem fascynującej opowieści o zwierzętach i próbach poznania ich zwyczajów  

są piękne zdjęcia wykonane przez oboje autorów. 

 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=wajrak+adam
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=fernandez+nuria+selva


 

Wszystkie moje mamy 

Autor: Piątkowska Renata 

Szymek boi się mieszkać w otoczonym murem getcie. I nie chce nosić gwiazdy Dawida  

na ręce. Tęskni za swoją kamienicą, za radiem z zielonym oczkiem, za tatą…  

Pewnego dnia do ich drzwi puka siostra Jolanta i namawia mamę, żeby oddała Szymka,  

że tam, za murem będzie bezpieczny. Szymon Bauman dopiero po latach dowiaduje się,  

że siostra Jolanta tak naprawdę nazywa się Irena Sendler. I że, poza nim, uratowała  

od zagłady jeszcze dwa i pół tysiąca innych żydowskich dzieci.  

Czy można piękniej przeciwstawić się złu? 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=pi%C4%85tkowska+renata


 

Zbój. Opowiadania o koniach i konikach 

Autor: Piątkowska Renata 

Zbój to zbiór opowiadań o koniach, konikach i kucykach. Autorka opowiada o nich ciepło  

i ze znawstwem. Wszystkie opisane przez nią historie wydarzyły się naprawdę.  

A bohater każdej opowieści - kary, siwy albo gniady, oprócz końskiej siły i szybkich nóg  

ma swój rozum i wielkie serce. Bo nie bez powodu mówi się,  

że największe szczęście na świecie na końskim siedzi grzbiecie. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=pi%C4%85tkowska+renata


 

Zezia, Giler i Oczak 

Autor: Chylińska Agnieszka 

Zupełnie nowe przygody Zezi, nowi przyjaciele i nowy dom. 

 

W rodzinie Zezików duża zmiana. Pojawia się trzecie dziecko! Zezia Zezik, już trochę 

starsza, obserwuje swoimi dziecięcymi oczami dobrze nam znany świat  

i oczarowuje spostrzeżeniami.  

 

Opowieść o ciepłej i dobrej rodzinie – niby zwyczajna, a jednak niezwykle głęboka.  

Mądra, wzruszająca i zabawna. Dla dzieci i dorosłych. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=chyli%C5%84ska+agnieszka


 

Zezia i wszystkie problemy świata 

Autor: Chylińska Agnieszka 

Zezia czuje, że spadają jej na głowę wszystkie problemy świata, ale wierzy,  

że wszystko dobrze się skończy. 

Trudno być jednocześnie gwiazdą sportu, szkolną prymuską i jeszcze znaleźć czas, by zająć 

się rodziną, szczególnie dorosłymi już przecież rodzicami! Kto ma sobie z tym wszystkim 

poradzić, jeżeli nie jedenastoletnia Zezia? Przepraszam – Zuzanna? 

Ciepła opowieść o tym, że rzeczy dobre są czasem blisko nas, tylko trzeba się pilnie 

rozglądać. A poranki, szczególnie te świąteczne, to czas cudów. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=chyli%C5%84ska+agnieszka


 

Zielony, żółty, rudy, brązowy! 

Autor: Strzałkowska Małgorzata 

Wiersze dla dzieci, ilustrowane rysunkami Piotra Fąfrowicza.  

Opis pór roku i zmieniającej się z nimi przyrody. 

 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=strza%C5%82kowska+ma%C5%82gorzata


 

Pamiętnik Felka Parerasa 

Autor: Chotomska Ewa 

Pamiętnik pisany przez psa, którego imię znaczy "szczęśliwy", a nazwisko określa psa 

wielorasowego. Obraz świata widzianego przez dziecko i przez psa jest taki sam:  

szczery i naiwny. Tak właśnie - bezpośrednio i naiwnie opowiada nam Feluś swoje perypetie 

ze Swoimi Paniami. Opowieść Felka jest niezwykle wdzięczna.  

Niezmiennie bawi nas i wzrusza. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=chotomska+ewa


 

Pamiętnik grzecznego psa 

Autor: Cesarz Wojciech, Terechowicz Katarzyna 

Ciągle słyszę od moich państwa, że mam być grzeczny. Ale czy można mieć pretensje do psa,  

że wytrzepał się w jadalni i zachlapał ściany? Przecież byłem cały mokry! Jestem bardzo grzecznym 

psem i w dodatku - uważnym obserwatorem rzeczywistości. I widzę, że to ludzi można by nauczyć 

tego i owego. Na przykład taplania się w kałuży! Albo szaleńczego biegu! Przecież życie jest za krótkie 

na ciągłe podawanie łapy i chodzenie przy nodze, prawda? 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=cesarz+wojciech
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=terechowicz+katarzyna


 

Życie, co to takiego 

Autor: Brenifier Oscar 

Dzieci często zadają pytania mające naturę filozoficznych. Dlaczego ludzie umierają? 

Dlaczego muszę słuchać rodziców? Dlaczego na świecie są wojny? Wobec takich pytań 

dorośli niejednokrotnie czują się bezradni. Nie wiedzą, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi  

na trudne tematy, jakich udzielić odpowiedzi. Bo też czy istnieją jednoznaczne odpowiedzi? 

 

Seria DZIECI FILOZOFUJĄ skonstruowana jest w formie rozmowy dzieci i dorosłych. 

Wykorzystując naturalną prostotę dziecięcych pytań i odpowiedzi, otwiera drzwi  

do odwiecznych filozoficznych problemów, takich jak znaczenie życia, etyka, emocje, 

tożsamość czy świadomość. 

Każdy tom zawiera sześć ważnych pytań. Każde pytanie prowadzi do sześciu możliwych 

odpowiedzi, których mogłoby udzielić dziecko. Z kolei każda odpowiedź prowadzi do kilku 

nowych pytań, które w jakiś sposób podważają wcześniejszą odpowiedź.  

A wszystko to w odniesieniu do codziennego życia dziecka. 

Charakterystyczne ilustracje oparte na koncepcji żartu rysunkowego pomagają spojrzeć  

na omawiany problem w sposób humorystyczny, delikatny, poetycki,  

czy nawet nieco wywrotowy - wszak myślenie to świetna zabawa! 

 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=brenifier+oscar


 

Zwierzaki Wajraka 

Autor: Wajrak Adam 

 

Dzięki tej książce już nigdy nie pomylicie gawrona z wroną, przestaniecie też bać się 

nietoperzy, które rzekomo wplątują się we włosy (tak, tak, to bujdy na resorach!), poznacie 

ryby, które budują gniazda, dowiecie się, że okonie polują w stadzie jak wilki, że w Polsce 

mieszkają nie tylko jadowite żmije i węże, ale również jadowity ssak, czym się różnią rogi od 

poroża, który ptak nie śpiewa tylko chrapie, poznacie prawdziwą kaczkę dziwaczkę oraz 

mistrzów maskowania. Gdy na mokradłach spotkacie zaś żółwia, nie będziecie chcieli odnieść 

go do Zoo, myśląc, że stamtąd uciekł.  

 

A to tylko początek przygody. Bo Adam Wajrak opowiada również co jedzą, w jakim miejscu 

i środowisku żyją zwierzęta, o jakiej porze roku oraz dnia lub nocy należy wypatrywać 

określonych gatunków, gdzie należy się rozglądać, gdzie pochylić, a gdzie zadrzeć głowę. 

Realistyczne ilustracje Anny Klonowskiej sprawią zaś, że nie będziecie mieli wątpliwości, 

jaki gatunek właśnie udało się Wam zaobserwować. 

 

Zwierzęta w książce Adama Wajraka podzielone zostały według środowisk, które 

zamieszkują. Mamy więc zwierzęta rzeczek i mórz, łąk i bagien, lasów mniej lub bardziej 

gęstych, oraz te, które mieszkają blisko człowieka w miastach i na wsiach. Autor dodał 

również swój subiektywny ranking: podzielił zwierzaki na te, które zobaczyć jest łatwo, nie 

tak łatwo, raczej trudno, i takie, które ujrzycie mając naprawdę wyjątkowe szczęście. 

 

"Zwierzaki Wajraka" to pierwszy krok do wielkiej przygody, jaką jest podglądanie i badanie 

przyrody. Dajcie się w nią wciągnąć! 
 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=wajrak+adam


 

Charlie i Lola. Ale to są przecież moje urodziny! 

Autor: Child Lauren 

Charlie ma młodszą siostrzyczkę o imieniu Lola. Dziś są jego urodziny i z tej okazji Charlie 

urządza specjalną urodzinową maskaradę, na którą zaprosił swoich przyjaciół. Na przyjęciu 

oczywiście nie może zabraknąć Loli. Czy jednak Lola potrafi się odpowiednio zachować? 

Czy będzie pamiętała, że to nie ona jest najważniejszą osobą tego dnia? 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=child+lauren


 

Asiunia 

Autor: Papuzińska Joanna 

Historia małej Asiuni, dla której wojna zaczęła się tuż po jej piątych urodzinach, gdy pewnej 

nocy zniknęła mama i cały dom. Trzeba było iść spać do cudzego domu, gdzie zamiast mamy 

była obca pani, obce meble i trzeba było pić mleko z cudzego kubeczka, zamiast z tego, co 

zawsze. Asiunia bardzo uważnie obserwuje świat i stara się jak najwięcej zrozumieć,  

choć przecież dla tak małej dziewczynki jest to strasznie trudne. 

Wzruszająca literatura faktu dla najmłodszych  

wydana w koedycji z Muzeum Powstania Warszawskiego. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=papuzi%C5%84ska+joanna


 

Babci Brygidy szalona podróż po Krakowie 

Autor: Terakowska Dorota 

Na książkę Doroty Terakowskiej, przeznaczoną dla młodszych dzieci, składają się trzy 

bajkowe opowiadania, zilustrowane z fantazją przez Bogdana Butenkę. 

 

Historia o Babci Brygidzie to opowieść o dziewięcioletnim Bartku, w którego zwyczajne 

życie wkracza nieoczekiwanie magia - za pośrednictwem, a właściwie w osobie nieznanej 

dotąd, bardzo niekonwencjonalnie zachowującej się babci. Okazuje się, że pozornie stateczny, 

zabytkowy Kraków zamieszkują barwne postaci niesłusznie kojarzone wyłącznie  

z legendami. Dzięki oryginalnemu pomysłowi grafika każdy ma szansę powędrować śladami 

Bartka i zakosztować jego przygód. 

 

Młodzi czytelnicy mogą także dowiedzieć się, jak wyglądała jedna, pełna niespodzianek, 

doba w życiu pewnej czarownicy i co kryje się w starych grubych książkach.  

Lektura dla każdego, komu nieobcy jest świat krasnoludków, zaczarowanych księżniczek  

i zwierząt mówiących ludzkim głosem. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=terakowska+dorota


 

Sztokholm 

Autor: Drews Judith 

Po Sztokholmie przechadza się mnóstwo znanych i nieznanych osób, postaci i zwierząt.  

Może niektóre z nich rozpoznajesz? Odszukaj je na Starym Mieście, w muzeach, w dzielnicy 

Södermalm, w Skansenie oraz wokół fontanny na Sergels Torg i zobacz, co robią. W stolicy 

Szwecji dziś naprawdę dużo się dzieje! Książka do oglądania, wyszukiwania, śledzenia  

- z mnóstwem sztokholmskich szczegółów.  

Dobra zabawa nie tylko dla tych, którzy znają to miasto! 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=drews+judith


 

Chcę mieć przyjaciela 

Autor: Zubrzycka Elżbieta 

Mała dziewczynka, jak każde dziecko, szuka przyjaciela. Chciałaby zaprzyjaźnić się z miłym 

puchatym misiem koala, ale przypadkiem spotyka kogoś zupełnie innego – krokodyla  

o smutnych oczach. Zostaje jego przyjaciółką, bo on tego chce, i wydaje się, że potrzebuje 

pomocy. Co wyniknie z tej przyjaźni? Głównym przesłaniem książki jest ostrzeżenie:  

jeśli przypadkiem zaprzyjaźnisz się z krokodylem, nie czekaj, aż on się zmieni,  

i nie licz na to, że nauczysz go zachowywać się inaczej.  

Po prostu trzymaj się od niego z daleka i pozwól mu żyć tak jak chce. 

Dziecko nauczy się z tej książki, czym jest i na czym polega przyjaźń  

oraz czego można oczekiwać od prawdziwego przyjaciela. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=zubrzycka+el%C5%BCbieta


 

 

A może będzie właśnie tak 

Renata Piątkowska 

Dzieci często marzą o tym, co będą robić, kiedy dorosną. Niejeden chłopiec chciałby zostać 

strażakiem, a niejedna dziewczyna gwiazdą filmową. Niektórym już w dzieciństwie zdarza się 

ugasić prawdziwy pożar, namalować prawdziwy obraz lub choćby wyleczyć chore lalki  

i misie. O takich planach, marzeniach i przygodach pisze Renata Piątkowska  

w najnowszej książce.  

„To pragnienie zaświtało mi w głowie, gdy po raz pierwszy własnoręcznie napisałam: Ala ma 

Asa. Potem zużyłam jeszcze całe wiadra atramentu i niezliczoną ilość zeszytów  

w linię, ale udało się. Jestem pisarką i piszę książki dla niezwykłych czytelników,  

którzy szukają odpowiedzi na tysiące pytań, a w głowach mają tyle fantastycznych 

pomysłów, że aż mi zapiera dech. I choć ich plany zmieniają się w zawrotnym tempie,  

to może być właśnie tak, że oblepiony plastrami miś będzie pierwszym pacjentem przyszłej 

lekarki, z kolekcjonera plastikowych samolocików wyrośnie prawdziwy pilot, a występy w 

przedszkolu okażą się zapowiedzią wspaniałej aktorskiej kariery”. Renata Piątkowska 

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/6199/renata-piatkowska
http://s.lubimyczytac.pl/upload/books/97000/97855/352x500.jpg


 

Pierwszaki z kosmosu 

Autor: Witek Rafał 

Pola właśnie rozpoczyna naukę w pierwszej klasie. A razem z nią w szkole zjawiają się 

przybysze z kosmosu - Titi i Toto. Tym wesołym stworkom trudniej niż innym dzieciom 

przyswoić sobie szkolne reguły i zwyczaje. Niekiedy wpadają w tarapaty, ale zawsze jest z 

nimi wesoło. Doskonała lektura dla każdego pierwszoklasisty. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=witek+rafa%C5%82


 

Pod ziemią. Pod wodą 

Autor: Mizielińska Aleksandra, Mizieliński Daniel 

Wielkoformatowy album Aleksandry i Daniela Mizielińskich. Po bestsellerowych „Mapach”, 

obrazkowej podróży po lądach, morzach i kulturach świata  

nadszedł czas na niezwykłą książkową podróż do wnętrza ziemi. 

 

Ogromne, efektowne ilustracje pełne szczegółów, informacji, przekrojów i przystępnych 

schematów prowadzą czytelnika w głąb naszej planety, pokazując mu niemal wszystko,  

co kryje się pod powierzchnią lądów i wód. 

 

Znajdziecie tu zwierzęta żyjące pod ziemią i dziwne głębinowe stworzenia, najgłębiej 

sięgające korzenie, podziemne kable, rury i instalacje, kopalnie i platformy wiertnicze, 

wykopaliska i szczątki dinozaurów, jaskinie i rowy oceaniczne, wraki i okręty podwodne. 

Poznacie rekordowe wyczyny grotołazów i nurków, dowiecie się, jak zbudowane jest wnętrze 

Ziemi i przekonacie się, skąd w naszych domach biorą się woda, prąd i gaz. 

 

Bogactwo zawartych w książce zagadnień i informacji podanych w atrakcyjnej,  

graficznej formie sprawia, że jej lektura jest przygodą, która nigdy się nie kończy.  

 

Książka dwustronna części poświęcone podziemnym i podwodnym światom spotykają się  

w jej środku, na stronach poświęconych jądru Ziemi. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=mizieli%C5%84ska+aleksandra
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=mizieli%C5%84ski+daniel


 

Podaj łapkę misiu 

Autor: Głuszko Krystian 

Kostek jest wyjątkowym misiem. Ma piękne czarne oczka, brązowe futerko i duże puchate 

łapki. Jest ładnym, ale smutnym niedźwiadkiem. Najchętniej bawi się sam. Często chowa się 

w swoim pokoju i czyta książeczki. Lubi też układać klocki. I całkiem dobrze mu to 

wychodzi. Mało mówi, a z jego oczek czasem płyną diamentowe łezki. Misiaczek ma bardzo 

dobre serduszko, chociaż bywa, że się złości. Dlaczego? Po prostu drażni go wiele rzeczy,  

a wtedy krzyczy i tupie łapkami. Tak to już z tym misiem jest. Na szczęście złość szybko mu 

mija. Nie każdy jest taki sam, a niektórzy są zupełnie odmienni. I niełatwo takim "dziwakom" 

w życiu, trudno im znaleźć przyjaciół. A przecież to, że ktoś jest inny, nie oznacza wcale, że 

jest gorszy. Trzeba tylko zobaczyć, jak wiele dobrego kryje się pod tą odmiennością.  

Pełna ciepła i uroku bajka o potrzebie akceptacji, przyjaźni i tolerancji. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=g%C5%82uszko+krystian


 

Przygody dzieci z ulicy Awanturników 

Autor: Lindgren Astrid 

Zbiorowe wydanie dwóch książek o przygodach kapryśnej, upartej i pełnej fantazji Lotty: 

„Dzieci z ulicy Awanturników” oraz „Lotta z ulicy Awanturników”,  

po raz pierwszy z kolorowymi ilustracjami Ilon Wikland. 

 

Tatuś Lotty mówi, że zanim pojawiły się dzieci, w ich domu było całkiem spokojnie.  

Dopiero potem zrobił się harmider. Rzeczywiście, Lotta, Jonas i Mia-Maria potrafią 

narozrabiać jak mało kto! Tę bystrą trójkę i ich przygody pokocha czytelnik w każdym wieku. 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=lindgren+astrid


 

Tytus, Romek i ATomek poznają historię hymnu 

Polski z wyobraźni Papcia Chmiela narysowani 

Autor: Chmielewski Henryk Jerzy 

Kolejny album historyczny z przygodami Tytusa, Romka i A’Tomka. 

Baczność! Czapki z głów! Zdejm perukę lub kapelusz dziś jest hymnu jubileusz! – dodał 

Tytus. Słusznie, bo w 2017 roku mija 90 lat od urzędowego zatwierdzenia „Mazurka 

Dąbrowskiego” jako hymnu narodowego Polski i 220 lat od jego powstania. 

W roku 1797, po rozbiorach, przy wojskach Bonapartego powstały Legiony Polskie  

we Włoszech, których celem było odzyskanie niepodległości ojczyzny. Józef Wybicki, 

współorganizator Legionów, pod wrażeniem maszerujących żołnierzy, w natchnieniu 

poetyckim napisał w lipcu 1797 roku sześciozwrotkowy tekst pt. „Pieśń Legionów Polskich 

we Włoszech”, pod znaną ówcześnie melodię ludową mazurka. Aktualne wówczas słowa  

i łatwa melodia przyjęły się do śpiewania dla całego narodu pod nazwą „Mazurka 

Dąbrowskiego”. Nie każdy Polak potrafi zaśpiewać wszystkie cztery zwrotki i refren,  

które stały się hymnem narodowym, a jeszcze mniej osób zna historię powstania hymnu. 

Korzystając z popularności komiksu „Tytus, Romek i A’Tomek”, Papcio wykorzystał swoich 

bohaterów do spopularyzowania hymnu. Melodia utworu jest atrakcyjna, ale tekst może 

niezbyt już pasujący do dzisiejszych wydarzeń. Może należałoby go zmienić, uwspółcześnić. 

Ale co poradzić – historia, zabytek, choć z usterkami, ma swoje prawa. Więc śpiewajmy dalej 

na uroczystościach państwowych i szkolnych, wesoło i patriotycznie,  

o zapłakanym ojcu, jego Basi i o wojakach bijących w tarabany. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=chmielewski+henryk+jerzy


 

Wielka księga robali 

Autor: Zommer Yuval 

Dla młodych entomologów. 

Robale są wszędzie! A dzięki tej książce każde dziecko może stać się ich odkrywcą. Całość 

podzielona jest na sekcje, w których poznajmy życie chrząszczy, motyli, pszczół, ślimaków, 

świerszczy, czerwi i pająków. Wszystko okraszone jest dokładnym ilustracjami i zabawnymi 

tekstami, z których jednak można się dowiedzieć wiele zaskakujących rzeczy na temat 

robaków. 

Od wydawcy: 

W jakim tempie pełznie ślimak? 

Czy owady boją się ciemności? 

Dlaczego mrówki maszerują w kolumnie? 

Oto książka, która pomoże Ci odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących świata robali.  

Baw się w szukanie szczegółów na ilustracji.  

Czy uda Ci się odnaleźć wszystkie ukryte robale? 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=zommer+yuval


 

Wierszykarnia 

Autor: Wawiłow Danuta 

Najbardziej znany i uwielbiany zbiór wierszy i bajek Danuty Wawiłow w nowej odsłonie. 

Wydanie zostało wzbogacone niezwykłymi ilustracjami Joli Richter-Magnuszewskiej. 

Czytelnik znajdzie tu najpopularniejsze wiersze i bajki pisarki, takie jak „Daktyle”,  

„O rupakach”, „Moja siostra królewna”, „Szybko!”, „Bajka o stu królach Lulach” i wiele, 

wiele innych. Idealny prezent dla dzieci małych i dużych! 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=wawi%C5%82ow+danuta


 

Zielony i Nikt 

Autor: Strzałkowska Małgorzata 

 

Obsypana nagrodami, pierwsza część baśniowego tryptyku o Zielonym i Nikcie – 

przeznaczonego dla dzieci w każdym wieku i – podobnie jak „Mały książę” – wartościowego 

także dla dorosłych. Pięknie ilustrowana bajka, która pomaga oswoić lęk przed nieznanym. 

Proza Małgorzaty Strzałkowskiej i towarzyszące jej nastrojowe, pobudzające wyobraźnię 

ilustracje Piotra Fąfrowicza przenoszą nas daleko, daleko stąd, za siódmą górę i dziesiątą 

rzekę, gdzie nikomu nieznany Nikt od wielu lat mieszka na odludziu w starej wyschniętej 

studni. Studnia jest całym jego światem. Ograniczonym, lecz na swój sposób bezpiecznym. 

Zielony to wielbiciel wszystkiego, co zielone – trawy, koniczyny, sałaty, szczypiorku, 

szpinaku… Pewnego dnia trafia na polanę ze studnią w poszukiwaniu rzadkiego gatunku 

mchu. Sympatyczny, pełen entuzjazmu rudzielec przynosi ze sobą zapach lasu, ciepło słońca, 

zapowiedź nowego… Jego ciekawość, dobre słowo i pomocna dłoń całkowicie odmienią 

życie Nikta. 
 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=strza%C5%82kowska+ma%C5%82gorzata


 

Zielony, Nikt i ktoś 

Autor: Strzałkowska Małgorzata 

Każdy chciałby mieć takiego przyjaciela jak Zielony. Wrażliwego, empatycznego, gotowego 

na każde wezwanie. To dzięki niemu Nikt odważył się wyjść ze swej bezpiecznej, choć 

nudnej kryjówki w starej wyschniętej studni. Zielony nie opuścił przyjaciela, gdy przyszło 

Niktowi wyruszyć na poszukiwanie swego miejsca na ziemi… Teraz ich przyjaźń zostanie 

poddana kolejnej próbie.  Nikta paraliżuje strach, który odbiera mu sen i całą radość życia.  

Co zrobi Zielony...? 

„Zielony, Nikt i ktoś” to niezwykle piękna i poruszająca, uniwersalna opowieść o zmaganiu 

się z lękiem i pokonywaniu własnych słabości, a zarazem ostatnia już część genialnego 

tryptyku o Zielonym i Nikcie autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej  

z ilustracjami Piotra Fąfrowicza. 

 

 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=strza%C5%82kowska+ma%C5%82gorzata


 

Alojzy@kot_w_podróży.com 

Alojzy@kot_w_podróży.com 

Alojzy to niezwykły kot: kot-podróżnik, „odkrywca i zbieracz niespodzianek i tajemnic”. 

Ciekawość pcha go do odkrywania wciąż nowych zakątków i poznawania innych kotów  

w miejscach, w których mieszkają. Ale, ale... Gdzie mieszka sam Alojzy?  

I czy takie miejsce jest mu potrzebne? 

Pełna ciepła i humoru opowiastka o szukaniu swojego miejsca w świecie, której osią 

przewodnią są kolorowe, ręcznie wyszywane koty na pięknych ilustracjach  

Agnieszki Żelewskiej, Anity Andrzejewskiej i Andrzeja Pilichowskiego-Ragno. 

 

https://mediarodzina.pl/zasoby/images/vbig/alojzy_kot01.jpg


 

Dziadek na huśtawce 

Renata Piątkowska 

Nie każdy ma dziadka. Witek jako jedyny wśród swoich kolegów dziadka nie miał  

- do chwili, gdy zaprzyjaźnił się z panem Teofilem. Wtedy okazało się, że takiego dziadka  

jak Witek nie ma nikt! 

 

Pogodna i dowcipna książka o niezwykłej przyjaźni! 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/6199/renata-piatkowska
http://s.lubimyczytac.pl/upload/books/90000/90792/352x500.jpg


 

Dziewczynka z parku 

Autor: Kosmowska Barbara 

Ta zima jest dla Andzi zupełnie inna niż wszystkie poprzednie. Pół roku temu zdarzyło się 

coś strasznego - umarł jej tata. Dziewczynka tęskni za wszystkim, co dawniej składało się  

na życie rodziny: za grą w chińczyka, rozmowami przy stole i za brzoskwiniowym sernikiem 

leczącym smutek. Przede wszystkim jednak brakuje jej wypraw do parku, w którym tata, 

zapalony ornitolog, uczył ją dostrzegać piękno przyrody. 

Nie jest łatwo poradzić sobie z cierpieniem, ale Andzi pomaga pamięć o pewnej tajemnicy 

powierzonej przez tatę. Może również liczyć na kolegę, Jeremiasza, który przywraca uśmiech 

na jej twarzy. Czy dziewczynka zdradzi chłopcu swój sekret? 

Opowieść o wspomnieniach, które bolą, ale też są tym, co posiadamy najcenniejszego. 

Autorka mówi o śmierci i stracie w sposób prosty, a jednocześnie pełen szacunku dla swoich 

bohaterów i czytelników. 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=kosmowska+barbara


 

Esy, floresy Zezi 

Autor: Chylińska Agnieszka 

Interaktywna kolorowanka dla przyjaciółek Zezi,  

niezwykłej bohaterki Agnieszki Chylińskiej! 

 

Zapraszamy do jej kolorowego świata. Odwiedź klasę Zezi, pomóż Mamie ugotować obiad,  

a z Tatą przygotuj galerię portretów. 

Zagraj z przyjaciółką w kółko i krzyżyk, statki lub państwa-miasta. 

 

Rysuj, bazgrz i gryzmol – to twoja książka i możesz z nią zrobić, co zechcesz! 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=chyli%C5%84ska+agnieszka


 

Florka. Listy do babci 

Autor: Jędrzejewska-Wróbel Roksana 

Przed wami kolejna porcja przygód sympatycznej ryjówki! 

Tym razem Florka pisze urocze i bardzo serdeczne listy do ukochanej babci Balbiny.  

Opisuje swoje lekcje pływania u pana Żaby. Opowiada o wakacjach nad morzem i hodowaniu 

w wiaderku meduzy. Zwierza się z pierwszego dnia w przedszkolu. Pisze o zgubionym 

numerku w teatrze i o tym, jak sama zgubiła się w supermarkecie. 

Przeczytacie też o zmaganiach całej rodziny z groźnym wirusem, wspólnym budowaniu z tatą 

domku dla lalki Barbary i chodzeniu z mamą na lekcje baletu. Będzie dużo i śmiesznie  

o wybrykach młodszych braci, a także trochę o poradnikach dla rodziców nieznośnych dzieci. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=j%C4%99drzejewska-wr%C3%B3bel+roksana


 

Florka. Listy do Józefiny 

Autor: Jędrzejewska-Wróbel Roksana 

Drugi tom przygód sympatycznej ryjówki, znanej już ze swego pamiętnika. Tym razem 

Florka pisze listy do przyjaciółki z wakacji – myszki Józefiny  − w których relacjonuje  

„na gorąco” wszystkie ważne zdarzenia ze swego codziennego życia. Pisze dużo i ciekawie. 

Na przykład o tym, w jaki sposób ryjówka może zamienić się w świnkę… Przede wszystkim 

jednak dowiadujemy się z jej listów, co się dzieje, gdy w domu małej ryjówki 

niespodziewanie pojawi się dziwne zjawisko zwane młodszym rodzeństwem. Florka jest teraz 

starszą siostrą i ta nowa rola staje się dla niej nie lada wyzwaniem… 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=j%C4%99drzejewska-wr%C3%B3bel+roksana


 

Florka. Mejle do Klemensa 

Autor: Jędrzejewska-Wróbel Roksana 

Jak wiadomo, przyjaciele są od tego, żeby pomagać w trudnych chwilach. Florka pomaga 

więc swojemu przyjacielowi Klemensowi, pisząc do niego mejle do szpitala. Wyobraźcie 

sobie, jak by mu tam było źle bez wiadomości, co się dzieje w ich przedszkolu u Tygrysków. 

I gdyby nie dostawał buziaków-wesołaków od Florki! I jak źle byłoby Florce, gdyby nie 

mogła dzielić się z przyjacielem swoimi myślami. A ma o czym myśleć. 

Bo oto Florce – tej bardzo przyjaźnie nastawionej do świata ryjówce – przyjdzie się spotkać  

z zaskakującym zachowaniem koleżanek. I przekonać się, że nie każdy, kto zapewnia  

o przyjaźni, jest prawdziwym przyjacielem! Trzeba więc bardzo uważać…  

na swoje zachowania również, bo ani się obejrzysz, a tu jakaś agama ciąży ci jak kamień! 

Nic więcej nie zdradzimy, bo obowiązuje… tajemnica korespondencji. Ale za zgodą Florki 

możecie sami przeczytać, co pisze do Klemensa – przed wami najnowszy,  

czwarty tom jej przygód! 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=j%C4%99drzejewska-wr%C3%B3bel+roksana


 

Gębolud 

Autor: Jędrzejewska-Wróbel Roksana 

Czarodziej Gębolud, który swój fach odziedziczył po przodkach, to na pierwszy rzut oka 

postać – mówiąc oględnie – dość nieprzyjemna. Czarny wytłuszczony strój, zachwaszczony 

ogród, zagracony dom pełen myszy i pająków. Brrr…  

Gdy Gębolud idzie do łazienki, żeby preparować ohydne mikstury, ręka przykleja mu się  

do lepkiej od brudu klamki. Czy kogoś takiego można darzyć sympatią?! No właśnie! 

Gębolud też ma z tym problem. Nie lubi siebie ani swojego ponurego zajęcia. Patrząc co rano 

w popstrzone przez muchy lustro, widzi nieszczęśliwego, niezadowolonego z życia złego 

czarownika, który tak bardzo boi się śmieszności, że dawno zapomniał o swoich pięknych 

marzeniach. Na szczęście marzenia nie zapomniały o Gęboludzie! 

 

Ta historia to opowieść o tym, że czasami coś, co z pozoru wydaje się porażką i kompletną 

klapą, może nas ocalić. I o tym, że nie musimy od razu wywracać świata do góry nogami,  

by realizować marzenia. Czasem wystarczy zrobić tylko mały krok, na przykład wyjść  

z domu i pożyczyć miotłę od życzliwej sąsiadki… 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=j%C4%99drzejewska-wr%C3%B3bel+roksana


 

Humory Hipolita Kabla 

Autor: Jędrzejewska-Wróbel Roksana 

Przezabawne perypetie Hipolita Kabla – bardzo humorzastego jamnika. 

 

Nie ma bardziej kapryśnego jamnika niż Hipolit Kabel. A to popadnie w zadumę,  

a to pogrymasi nad miską, a to poużala się nad sobą, a to...  

Oj, miewa humory ten pies, miewa. 

Bywa też smutny, zdarza mu się złościć, a raz wręcz eksplodował (na szczęście niegroźnie). 

Ktoś, kto jest jego przyjacielem, musi być wyjątkowo cierpliwy i łagodny. Jest taki ktoś? 

Owszem. Kot Alojzy Kocioł zrobi dla Kabunia (jak go pieszczotliwie nazywa) wszystko. 

Poszuka zaginionego dobrego humoru, przyniesie ulubione serdelki, a nawet odda własne 

marzenie, bo czegóż się nie robi dla przyjaźni... 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=j%C4%99drzejewska-wr%C3%B3bel+roksana


 

 
 

Lolek 

Adam Wajrak 

 

Najnowsza książka dla dzieci Adama Wajraka "Lolek"  

to poruszająca opowieść o pewnym psie. 

Lolek jest kudłatym stworzeniem o wielkim sercu i trudnej przeszłości, który ma tylko jedno 

marzenie: znaleźć swoich ludzi. Ale trafić na tych właściwych wcale nie jest łatwo. 

Szczególnie zimą w okolicach Puszczy Białowieskiej. 

Do napisania książki zainspirował Adama Wajraka psiak, który pewnego śnieżnego dnia 

pojawił się w życiu dziennikarza i jego żony Nurii. Dziś mieszka z nimi w Teremiskach,  

w Puszczy Białowieskiej. 

Autorem ilustracji do Lolka jest znany z bestsellerowej Rutki Mariusz Andryszczyk. 

Każdy pies marzy, aby być z jakimś człowiekiem, a wielu ludzi marzy o tym, by spotkać psa. 

Czasami wystarczy przypadek, żeby się spotkać, a czasami trzeba się trochę rozejrzeć . 

Dlatego tę książeczkę dedykuję wszystkim pieskom, które jeszcze nie odnalazły swojego 

człowieka i wszystkim ludziom, którzy nie odnaleźli jeszcze swojego psa.  

A tym którzy się już odnaleźli, życzę szczęścia. 

http://www.znak.com.pl/autor/Adam-Wajrak
http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,80425,Lolek


 

Leśne głupki 

Małgorzata Strzałkowska 

"Na gałęziach, zbite w kupki, siedzą sobie Leśne Głupki, siedzą sobie dniem i nocą, siedzą - 

lecz nikt nie wie, po co... ". Wedle zamieszczonego w książce słowniczka Leśne Głupki  

to "wspaniałe, cudowne stworzenia, serdecznie zaprzyjaźnione z autorką; żyją zazwyczaj  

w lesie, ale czasami można je spotkać zupełnie gdzie indziej".  

Leśne Głupki bynajmniej nie są głupie. Wręcz przeciwnie! Potrafią... 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/23291/malgorzata-strzalkowska
http://s.lubimyczytac.pl/upload/books/84000/84672/352x500.jpg


 

Klub Latających Ciotek 

Autor: Witek Rafał 

Zero Internetu.  Jedna przemądrzała kuzynka. Dwa miesiące na wsi. Trzy stare ciotki do towarzystwa. 
A do tego chmary komarów, rower bez przerzutek i dieta warzywno-owocowa. Brzmi jak przepis  

na koszmar, prawda? Emil też tak uważał… dopóki wydarzenia nie potoczyły się w zupełnie 
nieprzewidzianym kierunku! 

 
Gdzieś na odludziu stoi opuszczona budowla, do której nikt od dawna nie zaglądał. Można tylko 

zgadywać, jakie sekrety kryje w sobie. Czy gnieżdżą się tu duchy, demony i wampiry, czy upatrzyły ją 
sobie na kryjówkę jakieś przestępcze siły?  

Zgaduj, czytelniku, zgaduj do woli - rozwiązanie i tak cię zaskoczy. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=witek+rafa%C5%82


 

Kolorowy szalik 

Autor: Kosmowska Barbara 

Do klasy dołączył Nowy. Ma dziwne ubrania, własne zdanie i zwyczaje. I wcale nie zabiega  

o przyjaźń. Jakby mu na nikim nie zależało. Bez wątpienia jest jakiś inny. W każdym razie 

nie swój… Ech, naprawdę niełatwo go rozgryźć… Zresztą, czy warto? Przecież od razu 

widać, że słodko nie będzie… A jednak aż korci, żeby do niego zagadać . 

Nowy jest taki intrygujący! 

Komu trudniej? Nowemu czy reszcie klasy? Zwykle rację ma „reszta”, bo siła w grupie.  

Ale czy zawsze? Czy również tym razem?  

Dwie opowieści o tym, jak bardzo bywamy nieuważni… 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=kosmowska+barbara


 

Krasnale i olbrzymy 

Autor: Białobrzeska Joanna 

Czy lubisz odkrywać nieznane miejsca? Joasia uwielbia spacerować z koleżankami  

po warszawskim Śródmieściu. Każda nowość na sklepowej witrynie jest dokładnie 

omówiona, a pokruszony ogromny lizak – sprawiedliwie podzielony między wszystkie 

przyjaciółki. Dziewczynki obserwują odbudowywaną po wojnie stolicę i tropią ukryte  

w bramach brzuchale. 

Odkrywają, że znana im ulica Marszałkowska zmienia zupełnie swoje oblicze. W miejscu 

ulubionych sklepików straszą ogromne sklepiszcza, a ukochane straganiarki zastąpiły 

ekspedientki niewidzące nikogo, a już najmniej dzieci. Joasia ma niejasne wrażenie,  

że maczała w tym palce kobieta zimna jak lód – Władza Lodowa. Opowieść o małej 

ojczyźnie Joanny Papuzińskiej, krainie, która uległa przeobrażeniom jak cała Polska. 

Wzruszająca, pięknie zilustrowana opowieść, którą czyta się jednym tchem i wylewa przy 

tym niejedną łzę. To książka o niekończącej się historii miasta, do której każdy z czytelników 

może dopisać kolejne rozdziały. Rodzice, dziadkowie, nauczyciele mogą zabrać dzieci  

na spacer i wspólnie spróbować odnaleźć wciąż bijące serce Warszawy. 

 
 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=bia%C5%82obrzeska+joanna


 

Machiną przez Chiny 

Łukasz Wierzbicki 

„Machiną przez Chiny” to kolejna powieść przygodowa Łukasza Wierzbickiego oparta  

na prawdziwej historii. Halina i Stach to para nieco szalonych podróżników. Są lata 30-te,  

a oni właśnie się pobrali. Postanawiają wyruszyć w podróż poślubną... motocyklem do Chin. 

Na szlaku, pośród azjatyckich pustyń i dżungli,  

czeka na nich cała masa zdumiewających przygód. 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/4725/lukasz-wierzbicki
http://s.lubimyczytac.pl/upload/books/213000/213730/257133-352x500.jpg


 

Mój tato szczęściarz 

Autor: Papuzińska Joanna 

Czy lubisz spacery z tatą? Asiunia i jej mały braciszek Tomek też je uwielbiają! Zwłaszcza 

wtedy, gdy tata pokazuje miejsca i opowiada własne historie z nimi związane. Czasem są 

radosne, a czasem trochę smutne. Dzieci najbardziej lubią te o Powstaniu Warszawskim,  

bo tata mówi, że zawsze miał szczęście, chociaż czasem to trochę zabawne. Bo na przykład 

czy złamana ręka albo miejsce w szpitalu pod stołem to szczęście, czy pech? Jeśli chcesz 

wiedzieć, dlaczego w Powstaniu Warszawskim wszystko było inne niż dziś, koniecznie 

zajrzyj do tej książki, a jeśli lubisz spacerować, koniecznie zabierz ją ze sobą na przechadzkę. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=papuzi%C5%84ska+joanna


 

Oko w oko ze zwierzakiem 

Autor: Piątkowska Renata 

Zbiór opowiadań o niezwykłych zwierzętach. 

• O gwarku, który oświadczył się babci. 
• O małpce, która pilnowała stada kóz. 

• O psach, które podróżowały moskiewskim metrem. 
• O gołębiu pełniącym służbę wojskową. 

• O delfinach, które uratowały człowieka przed rekinem. 
• O słoniach, które przeżywały żałobę po śmierci swego opiekuna.  

• O małym koniku, który był przewodnikiem niewidomego. 
• O śwince wietnamskiej, która potrafiła udawać groźnego dzika. 

• O wydrze na królewskim dworze. 

Ciekawe historie dla wszystkich wielbicieli zwierząt. 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=pi%C4%85tkowska+renata


 

Pippi Pończoszanka 

Autor: Lindgren Astrid 

Pierwszy tom z serii książeczek o Pippi Pończoszance - najsilniejszej i najbardziej niesfornej 

dziewczynce. Mieszka ona samotnie w Willi Śmiesznotce razem ze swoim koniem i małpką, 

ma walizkę pełną złotych monet i... nie chodzi do szkoły. Jej niekonwencjonalne zachowanie 

jest wyzwaniem dla mieszkańców miasteczka:  

budzi zgorszenie dorosłych oraz zachwyt rówieśników. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=lindgren+astrid


 

Przewodnik prawdziwych tropicieli. Wiosna 

Autor: Wajrak Adam 

Adama Wajraka ogarnęło wiosenne szaleństwo. Trudno mu się dziwić. W przyrodzie tyle się dzieje,  
że aby niczego nie przegapić, należałoby być wszędzie. Wiosna to najbardziej pracowity czas 
 w zwierzęcym świecie. Łąka, las, rzeka i staw – gdziekolwiek spojrzycie, wszędzie odbywa się 

arcyciekawy spektakl. Ssaki prostują kości po zimie, aż trzeszczy, ptaki tańczą, walczą i pojedynkują 
się na potęgę, gady zmieniają barwy i śpiewają, aż puchną im gardła. No, a biedny Wajrak dwoi się  

i troi, by nam to wszystko pokazać. Tym razem opowie o nietypowym wierzchowcu, którego używali 
średniowieczni rabusie. Wyjaśni, dlaczego historia polskich bobrów zatoczyła wielkie koło  

i dlaczego czajki to najwięksi ptasi stratedzy na naszych łąkach. Poza tym nie pominie niebieskich żab, 
małego chrząszcza, który idzie na wojnę z wielkim lasem, i miejskich kaskaderów.  

Oj, będzie się działo! 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=wajrak+adam


 

Przewodnik prawdziwych tropicieli. Lato 

Autor: Wajrak Adam 

Wraz ze znanym przyrodnikiem i dziennikarzem „Gazety Wyborczej” nauczymy się tropić 

świstaki w Tatrach, odkryjemy węże w Bieszczadach, a w okolicach Lublina poznamy 

najbardziej tajemniczego mieszkańca polnych norek. Odwiedzimy Puszczę Białowieską 

(nocą!), okolice Olsztyna, polskie plaże i miasta – wszędzie czekają na nas przyrodnicze 

niespodzianki, o których nawet nie śniliśmy... 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=wajrak+adam


 

Przewodnik prawdziwych tropicieli. Jesień 

Autor: Wajrak Adam 

Szkoda czasu na podróżowanie na koniec świata, gdy w Polsce mamy wszystko, co potrzebne 

prawdziwym tropicielom. A nawet dużo więcej! Tym razem wspólnie z Adamem Wajrakiem 

będziemy tropić giganty – żubry w Puszczy Białowieskiej i niedźwiedzie w Tatrach.  

Na Pomorzu wprosimy się na rodzinny ptasi piknik, a w Bieszczadach posłuchamy 

koncertujących wilków i jeleni. To nie koniec! W miejskich piwnicach i na wrzosowiskach 

poszukamy zwierząt jak z horrorów. Będzie trochę strasznie, ale jak zawsze arcyciekawie... 

Prawdziwi tropiciele, czas na jesień! 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=wajrak+adam


 

Przewodnik prawdziwych tropicieli. Zima 

Autor: Wajrak Adam 

Gdy termometr wskazuje minus 10 °C, a nam brakuje wrażeń, szkoda tracić czas na siedzenie 

w domu i grzanie się pod kocem! Góry, narty zjazdowe lub biegowe, zamarznięte rzeki  

i jeziora czekają! 

Tym razem Adam Wajrak przekona nas do prawdziwie szalonej misji detektywistycznej. 

Naszym celem będzie morderca tak okrutny, że na samą myśl o nim włosy jeżą się  

z przerażenia... 

W Puszczy Białowieskiej wprosimy się na kolację do wilczej watahy, a w Bieszczadach 

wyruszymy śladami jedynych w Polsce dzikich kotów – rysiów i żbików. To, co na niebie,  

też nie pozostanie poza naszym zasięgiem! Poznamy nowe ptaki – najinteligentniejsze, 

najsprytniejsze i najbardziej kolorowe – i otworzymy w mieście ptasią restaurację.  

Prawdziwi tropiciele, czas zatem na zimę! 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=wajrak+adam


 

Psie troski 

Autor: Justyniarski Tom 

"Psie troski" to poruszająca historia przyjaźni chłopca i psa. Betty spotkał ciężki los, 

zaniedbywana i bita przez poprzednich właścicieli trafia do schroniska, skąd zabiera ją 

dziesięcioletni Adaś. Książka opowiada o trudnej przyjaźni,  

która musi pokonać głębokie zranienia. 

Wspaniała lektura dla dzieci uczy, czym jest szacunek dla zwierząt, pokazuje,  

jak dbać o swojego pupila, udowadnia, że zwierzęta czują tak samo, jak ludzie. 

"Psie troski" zajęły 1. miejsce w rankingu dziesięciu najlepszych książek dla dzieci 

ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=justyniarski+tom


 

Teraz tu jest nasz dom 

Autor: Gawryluk Barbara  

Kiedy w Doniecku robi się coraz niebezpieczniej i na ulice wyjeżdżają pierwsze czołgi, 

rodzina Baranowskich decyduje się na organizowaną przez polskie władze ewakuację  

z Ukrainy. Ciepłe przyjęcie w obozie dla uchodźców osładza Romkowi i jego rodzeństwu 

pobyt w nowym miejscu, ale dzieci tęsknią za dziadkami i dopytują, kiedy będą wracać  

do domu. Niestety, nie nastąpi to szybko, dlatego cała rodzina uczy się polskiego, żeby dzieci 

mogły iść do szkoły, a rodzice do pracy. Romek zaczyna powoli rozumieć, że teraz tu ma być 

ich dom. Ale jeszcze nie wie, czy go lubi, czy nie. Historia jednej z rodzin z Doniecka,  

którą wojna na Ukrainie zmusiła do ucieczki z domu. Ponieważ rodzina (polsko-ukraińska) 

chce pozostać anonimowa, żeby jak najszybciej zasymilować się z Polakami,  

nie podajemy ich nazwiska ani nazwy miasta, w którym osiedli. 

 
 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=gawryluk+barbara

