
Nowości w bibliotece 

szkolnej.

Zapraszamy do zapoznania 

się z ofertą dla młodszych 

czytelników.



Propozycje dla 

najmłodszych 

czytelników. 



Zwierzęta Oli. Uciekaj, tygrysku! 

Ola rozumie mowę zwierząt. Nie ma więc problemu z dowiedzeniem się, 
czemu występujący w cyrku tygrysek jest taki wystraszony i smutny. 
Dziewczynka postanawia mu pomóc. Na drodze staje jej jednak ktoś 
groźny i nieobliczalny. Jak Ola sobie z nim poradzi i czy uda jej się sprawić, 
że tygrysek znów będzie szczęśliwy? Sięgnijcie po tę książeczkę 
koniecznie!



Zwierzęta Oli. Wracaj, króliczku!

Ola rozumie mowę zwierząt i chętnie im pomaga. Pewnego dnia spotyka 
małego króliczka, który chce odnaleźć swego pana. Także tym razem 
dziewczynka nie zostawia zwierzątka samego. Najpierw jednak musi 
odszukać… króliczka, ponieważ gdzieś się zapodział. Ola przeprowadza 
śledztwo. Jeśli chcesz wiedzieć, jaki był jego efekt i kim okazał się 
zagubiony właściciel, koniecznie przeczytaj tę książeczkę.



Zwierzęta Oli. Nie bój się misiu koalo!

Ola bardzo lubi zwierzęta. Ma niezwykłą umiejętność – rozumie ich 

mowę. Tym razem dziewczynka jedzie ze swoją ciocią do Australii, 

żeby leczyć chore zwierzaki. Po przybyciu na miejsce spotyka 

rannego misia koalę. Czy uda się go uratować? Jak Ola poradzi 

sobie z groźnymi bandytami? Przeczytajcie książeczkę, a dowiecie 

się wszystkiego.



Nie jesteś już sam, niedźwiadku

Ola przybywa na biegun północny. Razem ze swoim nowym 

przyjacielem Nanukiem próbuje pomóc misiowi polarnemu w 

odnalezieniu mamy. Zadanie nie należy do łatwych. Jest zimno, 

wieje silny wiatr i sypie śnieg. Czy im się uda? Ola rozumie mowę 

zwierząt, więc może wszystko będzie dobrze? Lepiej jednak 

przeczytajcie sami…



Mała Baletnica

Seria książeczek "Zaczynam czytać z Martynką" to doskonała 

pierwsza lektura dla dzieci, które rozpoczynają naukę czytania. 

Krótki, o prostej budowie fonetycznej, pozbawiony dwuznaków oraz 

z niewielką liczbą zmiękczeń tekst, a także duże litery ułatwiające 

czytanie i pojedyncze, nieskomplikowane zdania sprawiają, że 

dzieci szybko i chętnie uczą się czytać.

Dzięki książeczkom z Martynką nauka czytania będzie łatwa i 

przyjemna.



Na kursie pływania

Seria książeczek "Zaczynam czytać z Martynką" to doskonała 

pierwsza lektura dla dzieci, które rozpoczynają naukę czytania. 

Krótki, o prostej budowie fonetycznej, pozbawiony dwuznaków oraz 

z niewielką liczbą zmiękczeń tekst, a także duże litery ułatwiające 

czytanie i pojedyncze, nieskomplikowane zdania sprawiają, że 

dzieci szybko i chętnie uczą się czytać.



Martynka w ZOO

Seria "Martynka" to bestseller w wielu krajach świata.

Tym razem Martynka, poprzez znakomitą kolekcję książek z serii 

"Moje czytanki" zachęca dzieci do samodzielnego czytania.

W tym opowiadaniu Martynka odwiedza zoo.



Zaginiony piesek

"Zaczynam czytać z Martynką" to doskonała pierwsza lektura dla 

dzieci, które rozpoczynają naukę czytania. Krótki, o prostej 

budowie fonetycznej, pozbawiony dwuznaków oraz z niewielką 

liczbą zmiękczeń tekst, a także duże litery ułatwiające czytanie i 

pojedyncze, nieskomplikowane zdania sprawiają, że dzieci szybko i 

chętnie uczą się czytać.Dzięki książeczkom z Martynką nauka 

czytania będzie łatwa i przyjemna.



Wyprawa pontonem
Seria książeczek "Zaczynam czytać z Martynką" to doskonała 

pierwsza lektura dla dzieci, które rozpoczynają naukę czytania. 

Krótki, o prostej budowie fonetycznej, pozbawiony dwuznaków oraz 

z niewielką liczbą zmiękczeń tekst, a także duże litery ułatwiające 

czytanie i pojedyncze, nieskomplikowane zdania sprawiają, że 

dzieci szybko i chętnie uczą się czytać.Dzięki książeczkom z 

Martynką nauka czytania będzie łatwa i przyjemna.



Nowa koleżanka
"Zaczynam czytać z Martynką" to doskonała pierwsza lektura dla 

dzieci, które rozpoczynają naukę czytania. Krótki, o prostej 

budowie fonetycznej, pozbawiony dwuznaków oraz z niewielką 

liczbą zmiękczeń tekst, a także duże litery ułatwiające czytanie i 

pojedyncze, nieskomplikowane zdania sprawiają, że dzieci szybko i 

chętnie uczą się czytać.Dzięki książeczkom z Martynką nauka 

czytania będzie łatwa i przyjemna.



Porwanie małej Mili

Tosia zawsze chciała mieć kota, więc jest bardzo podekscytowana, 

gdy jej rodzina kupuje małą kotkę bengalską. Mila to najpiękniejszy 

i najmądrzejszy kot, jakiego dziewczynka widziała!

Gdy Tosia słyszy pogłoski o złodziejach kotów grasujących w 

okolicy, postanawia nie wypuszczać Mili z domu. Kotka jest jednak 

zbyt energiczna, by mogła za długo usiedzieć w domu.

Pewnego dnia Tosia wraca ze szkoły, a kotki nigdzie nie ma. 

Dziewczynka ma bardzo złe przeczucia. A jeśli jej ukochaną kotkę 

skradziono?



Pusia, zagubiona kotka.

Dalszy ciąg przygód Pusi z Zagubionej w śniegu!

Ela bardzo kocha swoją kotkę Pusię. Doskonale pamięta, jak 

bardzo się bała, kiedy kotka zaginęła.

Pewnego razu, kiedy Pusia bawi się na śniegu, rozpoczyna się 

straszliwa zamieć. Wiejący wiatr i padający śnieg zacierają ślady i 

Pusia gubi drogę do domu.



Maksio szuka domu

Marta jest bardzo, kiedy otrzymuje wymarzony, upragniony prezent 

– wspaniałego owczarka staroangielskiego. Dziewczynka i piesek 

bardzo szybko zostają najlepszymi przyjaciółmi i bardzo się do 

siebie przywiązują. Kiedy Marta jest w szkole, szczeniak bardzo za 

nią tęskni, bo nie może się doczekać ich wspólnych zabaw. 

Pewnego dnia stęskniony szczeniak wyskakuje przez otwarte okno 

i postanawia wyruszyć na poszukiwania ukochanej Marty. Niestety 

Maksio nie zna dobrze okolicy, nie potrafi odnaleźć drogi do domu i 

wpada w poważne tarapaty. Czy Maksiowi uda się odnaleźć drogę 

do domu, do Marty, która bardzo się o niego niepokoi i martwi się, 

że utraciła go na zawsze?



Kto pokocha Psotkę?

Maja jest nieszczęśliwa, bo musi się przeprowadzić i zostawić 

wszystkie koleżanki. Rodzice liczą, że kot mógłby pomóc 

dziewczynce przywyknąć do nowego miejsca, więc sprawiają jej 

niespodziankę i przynoszą Psotkę - prześliczną kotkę syjamską.

Maja kocha Psotkę, ale ciągle gniewa się na rodziców i udaje, że 

kotka wcale jej nie interesuje.

Biedna Psotka czuje się zdezorientowana i opuszczona. Dlaczego 

Maja jej nie chce?



Propozycje dla miłośników 

samochodów, pasjonatów 

wiedzy o dinozaurach i 

świecie



100 najpiękniejszych samochodów

Album prezentuje 100 najpiękniejszych, a zarazem najbardziej 

fascynujących samochodów.

Książka zabierze Czytelnika w ekscytującą podróż po historii 

motoryzacji, dostarczając nie tylko wielu emocji i wrażeń, ale także 

wiedzy o samochodach, które niegdyś królowały na szosach.



Samochody
Ta książka zabierze Cię w malowniczą podróż do świata 

samochodów. Dostarczy informacji o najważniejszych cechach 

charakteryzujących daną markę. Pojazdy w niej zawarte to 

nierzadko samochody naszych marzeń, ujmujące nas niezwykłymi 

walorami. Każdy z opisanych modeli posiada cechy, które czynią 

go wyjątkowym. Za sprawą tego wydania poczujesz się jakbyś był 

na międzynarodowych targach motoryzacyjnych. Znajdź swojego 

faworyta wśród czterech kółek i poznaj go jeszcze lepiej.



Cmentarzyska dinozaurów

Były wśród nich zarówno zwierzęta łagodne jak baranki, jak i 

zaciekli zabójcy. Ciężko stąpały po ziemi lub przemykały po niej 

cicho i zwinnie, polowały na siebie nawzajem albo pożerały 

olbrzymie ilości roślin. Tak różnorodna grupa zwierząt przetrwała 

165 milionów lat". Oto zadziwiające opowieści o dinozaurach, 

których szczątki znaleziono na największych w świecie 

cmentarzyskach: od pustyni Gobi w Mongolii przez odludne zakątki 

kanadyjskiej prowincji Alberta po Księżycową Dolinę w Argentynie. 

Przyjrzyjmy się, jak te zdumiewające gady żyły i w jakim momencie 

zastała je śmierć.



Człowiek na księżycu

20 lipca 1969 roku. Amerykańscy astronauci Neil Armstrong i Buzz Aldrin, wychodząc 
z modułu księżycowego, wkroczyli do historii. Jako pierwsi ludzie postawili stopę na 
Srebrnym Globie, a ich pionierska misja odkrywcza zafascynowała cały świat. 
Rozpoczęła się nowa epoka badań kosmosu.



Sekrety mumii
"Wreszcie ukazuje się twarz - odsłonięta po raz pierwszy od trzech 

tysięcy lat, które mumia przeleżała w grobie…".

Gdyby mumie umiały mówić, czy zdradziłyby nam sekrety życia i 

umierania w starożytnym Egipcie? Oto historie czterech Egipcjan, 

od potężnego faraona po ubogiego tkacza, którzy dzięki 

nowoczesnym badaniom naukowym mogą do nas przemówić zza 

grobu.



Propozycje dla 

miłośników zwierząt



Mieszkamy ze świnką morską

Praktyczny poradnik, napisany przez specjalistów od gryzoni, z 

którego dowiemy się m.in.: jak zapewnić świnkom morskim warunki 

zgodne z naturą ich gatunku, jak możemy im ciekawie urządzić 

mieszkanie. Książka zawiera liczne kolorowe zdjęcia.



Mój kotek

Książka przystępnym językiem przekazuje podstawowe zasady 

dotyczące pielęgnacji i hodowli kotów (m.in. najpopularniejsze 

kocie rasy, zdrowie kota, sposób żywienia).

Urokliwe fotografie i ciekawe informacje sprawią, że dzieci nie 

tylko pokochają kotki, ale i będą dumne, że doskonale znają ich 

naturę.



Mój chomik

To książka dla wszystkich dzieci, które mają chomika lub marzą o 

jego posiadaniu.



Moja złota rybka

To mały, ale bogaty w treść przewodnik dotyczący hodowli złotych 

rybek.Poznaj swojego złotego przyjaciela!

Dzięki temu poradnikowi dowiesz się:

• Co złota rybka jada?

• Co jej szkodzi?

• Gdzie najchętniej żyje?

• Jakie jest jej pochodzenie?



Propozycje wierszyków, 

bajeczek



Bajeczki z Miasteczka

Wybór bajek:Koza, Kaczorek i worek, Bosa osa, Kretowisko, 

Kanarek, Kundelek i serdelek, Indyczka, Wiewiórki, Szczurek

Lisek, Mysia nora, Śniadanko baranka, Kaczka, Kurka, 

Niedźwiadek, Sikorki, Papugi, Kruk i wnuk,Portrety.



Zwariowane podwórko

Tym razem w książce Doroty Gellner nie znajdziecie ani jednego 

wiersza! Spotkacie natomiast Arkadiusza i jego zabawnych 

przyjaciół. A więc - Witajcie na zwariowanym podwórku! I 

czekajcie... Na co? Na dalsze przygody!!!



Rymowanki polskie, czyli wlazł kotek na płotek

"Rymowanki polskie" to tryskający humorem zbiór ponadczasowych 

wierszyków, które wszyscy Polacy znają od pokoleń. Znajdują się tu popularne 

dziecięce rymowanki, wyliczanki, kołysanki - takie jak Wlazł kotek na płotek, 

Chodzi lisek koło drogi, Mam chusteczkę haftowaną, Siała baba mak czy Idzie 

kominiarz.



Przysłowia polskie

Przysłowia polskie to książka, która odpowie na tak często 

zadawane przez dzieci pytanie: „A co to znaczy, że...?”. Wszyscy 

na co dzień używamy popularnych przysłów. Ta wesoła książeczka 

wyjaśni powiedzenia za pomocą krótkich, humorystycznych 

wierszyków, które łatwo zrozumieć i łatwo zapamiętać.



Najpiękniejsze dobranocki

Dzięki opowieściom poznajemy odwieczne prawdy, piękne historie, 

które uczą wartości, pokazują, czym jest przyjaźń, miłość, 

szczęście. Ostrzegają przed niebezpieczeństwami, uczą tolerancji..  

Zbiór Najpiękniejsze dobranocki, zawiera opowieści inspirowane 

baśniami z całego świata.  



Najpiękniejsze bajki

Najpiękniejsze bajki - zbiór najpopularniejszych opowieści 

napisanych na podstawie najbardziej znanych baśni świata. Jest 

więc Aladyn, Kot w Butach, Jaś i Małgosia, Tomcio Paluszek, 

Pinokio, Słowik i wielu innych bohaterów, kochanych przez 

wszystkie dzieci. Czcionka w książce jest duża i wyraźna, dzięki 

czemu można bajki czytać w półmroku, do snu. Serdecznie 

polecamy! 



Idzie zima

"Idzie zima" to zbiór ponad dwudziestu wierszy dla dużych i 

małych, poświęcony całkowicie tematyce zimy. W krótkich 

utworach znajdziemy np. samą panią Zimę, wrony, bałwanki, czy 

choinki. Mały czytelnik będzie mógł nawet pojeździć na sankach i 

łyżwach! Oprócz tego - a nie można o tym zapominać - to właśnie 

w zimę mają swój czas najwspanialsze święta w roku - święta 

Bożego Narodzenia!



Mam trzy lata i inne wiersze
Zapraszamy dzieci do lektury wierszyków dla najmłodszych. 


