
POZIOM II 

Literatura dla dzieci od 8 – 10 lat 

 Literatura piękna (powieści, opowiadania) 

 

Lobe M. – Babcia na jabłoni – Wyd. Dwie Siostry 

  Wszystkie dzieci na całej ulicy miały babcię. Niektóre nawet dwie. 

Tylko Andi nie miał babci – i bardzo się z tego powodu martwił. 

Babcia to najlepszy sposób na smutki i kłopoty. A że mieszka na 

drzewie, poluje na tygrysy i ujeżdża dzikie konie...? Cóż, jest może 

trochę zwariowana, ale za to bardzo mądra i dowcipna. 

Pełna wdzięku opowieść o chłopcu i bardzo nietypowej babci... 

 

Holtei Ch. – Mądra mysz. Dawniej i dziś. Jak żyły dzieci przed 

stu laty, a jak żyją teraz – Wyd. Media Rodzina 

  Jak się żyło dzieciom sto lat temu? Jak było w domu? A jak w szkole? Jakie ubrania 

nosiły dzieci? Czym się bawiły? Pasjonująca podróż w czasie [i na dwunastu 

rozkładanych kartach z ilustracjami]. 

 

Krzyżanek J. – Księga spraw ważnych Lamelii Szczęśliwej – 

Wyd. Święty Wojciech  

   

W książce znajdziesz opowiastki Lamelii Szczęśliwej o szczęściu, samodzielności, 

cierpliwości, papugowaniu, obiecywaniu, kłamstwie, gadulstwie, uśmiechu, śmiechu i 

płaczu, marzeniach, porządku, szacunku, gościnności, kradzieży, uczciwości, pokoju, 

tolerancji, współpracy, miłości oraz naśladownictwie. 

 

Zawadka M. – Zarządzanie marzeniami: poezja motywacyjna 

dla dzieci 6-10 lat – Wyd. Mind&Dream 

„Zarządzanie marzeniami. Poezja motywacyjna dla dzieci” to lekcja 

życiowego uśmiechu, wiary we własne możliwości, swoje marzenia i 

siły do ich spełniania. Publikacja zawiera wiersze, mapy marzeń, grę 

rodzinną i zakładki motywacyjne, które nauczą cierpliwego osiągania 



celów. Książka zaprasza dzieci do wypełniania codziennych obowiązków oraz nauki 

nowych rzeczy.  

Michał Zawadka łączy zabawę z systemem zarządzania własnymi planami, dając 

dzieciom prosty klucz w postaci wierszy, do zrozumienia ważnych życiowych 

prawd i sposób na życie pełne radości i spełnionych marzeń. Wszystko dostosowane 

jest do wieku małych marzycieli. 

 

 Literatura popularnonaukowa (różne dziedziny wiedzy – 

dla dzieci od 8 – 10 lat) 

 

Wróblewska M. – Bezpieczeństwo dziecka w domu, w szkole, 

na ulicy – Oficyna Wydaw. Promocja 

 W książce położono specjalny nacisk na atrakcyjne przekazanie praktycznej wiedzy 

poprzez zabawę, aby dziecko nauczyło się samodzielności. Książkę wyróżnia 

przystępny tekst, duży format oraz mnóstwo kolorowych przykładów i ilustracji. W 

życiu każdego człowieka mogą zdarzyć się sytuacje trudne i niebezpieczne. Sztuką 

jest jednak, by ich unikać. A jeśli się już trafiają – umiejętnie się zachować. O tym 

mówi i tego uczy ta książka. Znajduje się w niej wiele praktycznych porad i 

wskazówek, jak bezpiecznie bawić się na podwórku, jak postępować w kontaktach z 

obcymi ludźmi i do kogo się zwrócić w sytuacji zagrożenia. 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA – 3  II 

Tilli L, Tilli J. – Ciasta i ciasteczka ( seria Dzieciaki gotują) – 

Grupa Wydawnicza Foksal 

 

Dzięki tej książce wszystkie dzieci polubią pieczenie i przekonają się, że nie jest ono trudne. 

Znajdą tu 30 przepisów na smaczne potrawy, których przyrządzanie sprawia wiele radości: 

pyszne wypieki, babeczki, ciasta i torty. 

 

 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA – 6  II 

 

 



Tilli L., Tilli J. – Najlepsze przepisy (seria Dzieciaki gotują) - 

Grupa Wydawnicza Foksal 

 Dzięki tej książce wszystkie dzieci polubią gotowanie i przekonają 

się, że nie jest ono trudne. Znajdą tu 30 przepisów na przysmaki z 

piekarnika na słodko oraz na słono, proste instrukcje obrazkowe, 

wskazówki. 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA – 6  II 

 

Kim M. – Dokąd iść. Mapy mówią do nas – Wyd. Entliczek 

 Mapy z patyków i muszelek mieszkańców Oceanii, wykuty w marmurze 

starożytny plan Rzymu, mapy nieba, plany metra, mapa ludzkiego 

genomu… Jeszcze zanim powstało pismo, ludzie tworzyli mapy. Każda z 

nich to unikalny obraz świata widzianego oczami jej twórcy i próba 

odnalezienia w nim drogi. 

 

Wyjątkowa książka edukacyjna, w której wiedza podana jest z zachwycającą lekkością i 

prostotą. Poetycki tekst Koreanki Kim Heekyoung i mistrzowskie ilustracje Krystyny 

Lipki-Sztarbałło zapraszają małych Odkrywców do fascynującej podróży po świecie 

kartografii, prowokują do refleksji i samodzielnych poszukiwań wiedzy. 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA – 5  II 

 

Bednarek E., Nowopolski K., Mały inżynier – Wyd. 

Publicat 

 Każde dziecko uwielbia eksperymentować, bo samodzielnie wykonywanie 

prostych doświadczeń to świetna zabawa i pouczająca przygoda. 

Wykorzystując znakomite pomysły zawarte w tej książce dziecko poczuje się 

jak prawdziwy inżynier i przekona się, jak ciekawe i łatwe mogą być nauki 

techniczne. 

By zgłębić podstawowe prawa fizyki i chemii nie potrzebujemy nadzwyczajnych urządzeń i 

trudnodostępnych substancji. Tak naprawdę, aby dostrzec magię nauki i zrozumieć jak 

ciekawą przygodą może być zgłębianie tajemnic i poszukiwanie odpowiedzi na proste ale 

fascynujące pytania wystarczą najprostsze materiały i czynności. 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 


