
Drodzy Rodzice! 

 Za chwilę zakończy się już rok szkolny 2017/2018 – rok wytężonej, nieraz mozolnej pracy Waszych dzieci.  
Rok nauki, przygotowywania się do sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi. Świadectwa, które za chwilę otrzymają Wasze dzieci 
są „świadectwem” ich trudu, zaangażowania i starań, aby wiedza zdobywana w ciągu całego roku zaowocowała jak najlepszymi 
ocenami końcowymi. Niech wyrazem Waszej pochwały i docenienia całorocznej nauki Waszych dzieci będzie prezent – książka! 
Niech - zamiast kolejnych „gadżetów” do smartfona, kolejnej zabawki, która być może za kilka dni wyląduje w kącie - na półkę   
w ich pokoju trafi ciekawa książka.  Niech to będzie taka książka, po którą dziecko z chęcią sięgnie. 
Jak mówi jeden z bohaterów lubianej przez dzieci książki „Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren:  „nowe książki pachną tak ładnie,                  
że po prostu czuje się po zapachu, jak przyjemnie będzie je czytać…”. 
 
 Jako podpowiedź proponujemy Państwu listę książek: 

• książki, po które uczniowie najchętniej sięgają w bibliotece szkolnej: 
o uczniowie z młodszych klas: 

� seria Klub Kociaków Słodziaków 
� seria Zaopiekuj się mną H. Webb 
� seria Hania Humorek M. McDonald 
� seria Emi A. Mielech 
� seria Martynka 
� seria Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai M. Widmark, H. Willis 
� seria Zwierzęta Oli M. Doinet, M. Allag 
� seria Basia Z. Stanecka, M. Oklejak 
� seria Dziennik Cwaniaczka J. Kinney 
� seria Koszmarny Karolek  
� seria Nela, mała reporterka 
� Wierszyki domowe M. Rusinek 
� książki o piłkarzach 
� książki o zwierzętach 

 
o uczniowie ze starszych klas: 

� seria Felix, Net i Nika R. Kosik 
� seria Spirit Animals 
� seria Baśniobór B. Mull 
� seria Zwiadowcy J. Flanagan 
� seria Zmierzch S. Meyer 
� seria Pamiętnik nastolatki B. Andrzejczuk 
� seria Dzienniki Nikki R. R. Russell 
� Most do Terabithii K. Paterson 

 
• książki proponowane na forach internetowych oraz przez Fundację Cała Polska czyta dzieciom: 

o uczniowie z młodszych klas: 
� książki autorstwa Pawła Wakuli, np. Co w trawie piszczy? 
� Księga straszliwej niegrzeczności J. Whybrow 
� Aksamitny królik M. Williams 
� Dom ośmiu tajemnic L. Bardijewska 
� Feniks i dywan E. Nesbit 
� Królewna w koronie M. E. Letki 
� Mity dla dzieci G. Kasdepke 
� Nie kończąca się historia M. Ende 
� O wartościach czyli Rady nie od parady III M. Strzałkowska 
� Pan Jaromir i arcyzłodziej. Powieść detektywistyczna H. Janisch 
� Świat według dziadka  Z. Stanecka 
� Czy chcesz być moim przyjacielem? E. Carle 
� Tajemnica człowieka z blizną P. Beręsewicz 
� Zielony i Nikt M. Strzałkowska 
� Psie troski T. Justyniarski 
� Kraina lodu. Mroźny przewodnik 
� seria Nasi ulubieńcy: Koty i kociaki, Psy i szczeniaki P. Czapczyk, il. J. Baszczak 

 
o uczniowie ze starszych klas: 

� 68 pokojów M. Malone 
� Był sobie pies W. B. Cameron 



� Pax S. Pennypacker, J. Klassen 
� Atramentowe serce C. Funke 
� Bezdomny ptak G. Whelan 
� Biała żyrafa L. ST. John 
� Pies, który biegł ku gwieździe H. Mankell 
� Za niebieskimi drzwiami M. Szczygielski 
� Moje Bullerbyn B. Gawryluk 
� Lotnik E. Colfer 
� seria Kroniki Pradawnego Mroku (t.1 – Wilczy brat) M. Pavel 
� Ciotka Zgryzotka M. Musierowicz 
� Willa Trzech Łotrów M. Strękowska-Zaremba 
� Gwiazdy futbolu P. Szymanowski 

 

 
 


