
POZIOM  II  

Literatura dla dzieci od 8 – 10 lat 

 Literatura piękna (powieści, opowiadania) 

 

Cichoń W. – Cukierku, ty łobuzie! – Wyd. DREAMS 

 Czy mały pręgowany kotek może wywrócić czyjeś życie do góry nogami? Tak, jeśli 

tym kotem jest Cukierek! Nie dajcie się zwieść imieniu. To słodkie futrzane utrapienie 

ceni sobie swobodę i dobrą zabawę. A od kiedy stał się równoprawnym członkiem 

rodziny Marcela, na światło dzienne wyszły jego kolejne kocie talenty! Jakie? 

Najlepiej, jak Cukierek sam Wam o wszystkim opowie…   

 

"Cukierku, ty łobuzie" – to stuprocentowa kocia komedia!  

Nie martw się, Cukierku! 

Cz. 2  opowiadań o przygodach kota Cukierka. 

Popraw się, Cukierku! (cz.3) 

 Jak się masz, Cukierku! (cz.4) 

 

Bergen L. – Zośka detektyw – Wyd. FOKSAL 

 

Zośka jest urodzonym detektywem. Udowodniła to, w mig odnajdując 

zaginioną świnkę skarbonkę. Zośka Detektyw znów wkracza do akcji! 

Nowe imię będzie idealnie pasowało, tego jest pewna. Jednak praca 

śledcza okazuje się trudniejsza, niż myślała. Drąży sprawę i… 

dokopuje się do kłopotów! 

 

Bergen L. – Zośka Ryzykantka – Wyd. Foksal 

Nowe imię Zośki zapowiada się sensacyjnie! Choć przerobiła już wiele 

imion, nigdy do końca nie była z nich zadowolona. Ale tym razem jest 

inaczej. Już nie musi się obawiać, czy nowe imię będzie dobre, bo nie wie, 

co to lęk. Przecież jest Zośką Ryzykantką!                                                       



Jednak im ktoś jest odważniejszy, tym większe spotykają go wyzwania. Lekcja 

odwagi może być dla Zosi trudniejsza, niż się spodziewała! 

Bergen L. – Zośka życzliwa – Wyd. Foksal 

 

Miłość wisi w powietrzu! Jakie imię w tej sytuacji będzie najlepsze dla 

Zosi? Oczywiście – Zośka Życzliwa! Zwłaszcza, że udało się jej 

znaleźć idealnego partnera dla swojej nauczycielki, pani Muchy – albo 

tak przynajmniej myśli. I tylko czeka, aż między nimi zaiskrzy! 

 

Smith I. – Świąteczna przygoda Bubusia – Wyd. 

Hachette 

Bubuś to najlepszy przyjaciel, o jakim Kasia mogłaby marzyć. 

 

Jednak kiedy w pewną śnieżną Wigilię dziewczynka wyjeżdża do 

dalszej rodziny, piesek zostaje sam w domu. Na szczęście odwiedza 

go kotka Pusia i… zabiera na przechadzkę w księżycowym świetle. 

 

Kiedy wracają do domu, Kasi wciąż nie ma. Czy dziewczynka zdąży 

wrócić na święta? A może przygoda Bubusia dopiero się rozpoczyna?  

 

Stelmaszyk A. – Seria Biuro śledcze Tomuś Orkiszek i 

Partnerzy – Wyd. Zielona Sowa  

t.1. Na tropie szafirowej broszki  

Seria detektywistyczna „Biuro śledcze. Tomuś Orkiszek i partnerzy” jest skierowana do 

dzieci, które pierwsze próby czytania mają już za sobą. Jest to seria pełna humoru i 

zadziwiających zdarzeń, dzięki zabawnym bohaterom zachęci dzieci do czytania. 

Dorosła forma książek detektywistycznych dodaje serii smaczku – to już nie są bajki dla 

maluchów. 

Tomuś jest chłopcem, natomiast jego partnerzy – chomikiem, złotą rybką i kotką. Każdy z bohaterów jest 

postacią bardzo wyrazistą, z szeregiem charakterystycznych, często zabawnych cech. Bohaterowie 

drugoplanowi, którzy pojawiają się w kolejnych tomach, są tak samo wyraziście nakreśleni, przy tym 

barwni i zabawni. 

 



t.2. Afera w teatrze 

Tomuś jest chłopcem, natomiast jego partnerzy – chomikiem, złotą rybką i 

kotką. Każdy z bohaterów jest postacią bardzo wyrazistą, z szeregiem 

charakterystycznych, często zabawnych cech.                                                           

Bohaterowie drugoplanowi, którzy pojawiają się w kolejnych tomach, są tak 

samo wyraziście nakreśleni, przy tym barwni i zabawni. 

 

Widmark M. – Tajemnica urodzin – Wyd. Zakamarki 

Kolejne tytuły serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai od kilku lat wybierane są 

książką roku przez szwedzkie Jury Dziecięce, czyli niemal 50 000 głosujących dzieci, a 

tym samym nie schodzą w Szwecji z list bestsellerów. W Polsce również cieszą się dużą 

popularnością. 

Akcja książek rozgrywa się w małym szwedzkim miasteczku Valleby i jego okolicach. 

Główni bohaterowie, Lasse i Maja, chodzą do tej samej klasy i wspólnie prowadzą małe 

biuro detektywistyczne. 

Muhammed Karat hucznie obchodzi swoje pięćdziesiąte urodziny. Jednym z punktów 

programu jest konkurs na najlepszy tort, w którym bierze udział troje cukierników. Kiedy 

nagle gaśnie światło, a chwilę później okazuje się, że z szyi Barbary Palm zniknął drogocenny 

diament – Lasse i Maja rozumieją, że ich biuro ma do rozwikłania kolejną zagadkę... 

Głowińska A. – Sekret Bizona – Wyd. Media Rodzina 

Kolejna porcja przygód trojga przyjaciół - Maksa, Zizi i Kacpra, którzy 

mieszkają na tym samym osiedlu i lubią dreszczyk emocji. Tym razem 

postanawiają wpłynąć na złego kolegę. Tylko czy Bizon jest naprawdę zły? 

Czwarta książeczka z serii dla dzieci, które zaczynają samodzielną przygodę 

z czytaniem. 

 

Drzewiecka K. – Piątka z Zakątka znowu w akcji – 

Wyd. JustLUK 

Jest to czwarta część przygód Krzysia, jego przyjaciół z żoliborskiego osiedla oraz 

przemiłego i mądrego psa Bobika. 

W nowej Piątce odnajdujemy to samo, co w poprzednich częściach, pełne 

ciepłego humoru spojrzenie na świat dzieci i dorosłych, a zabawne dialogi i 

śmieszne ilustracje dodają książce niepowtarzalnego uroku. 



Górna M. – Krzyś, niania i ja – Wyd. Literatura 

 Początkowo Wojtkowi i Krzysiowi niania była całkowicie obojętna, a nawet 

zbędna. Jednak szybko okazało się, że zna się na przedszkolakach jak nikt i 

jest drogocenna. Doskonała w zabawach i łasuchowaniu, pomocna przy 

organizacji niespodzianek dla rodziców i dyskretna, jeśli chodzi o drobne 

przewinienia w przedszkolu. Nie zastąpiła mamy, nie jest tatą, ale… też 

doskonale nadaje się do kochania! 

Poznajcie polską Mary Poppins, w nowym, współczesnym wydaniu! 

Karwan-Jastrzębska E. – Banda Michałka – Wyd. Znak 

Emotikon 

Pamiętacie paczkę Mikołajka i gromadę Jaśków? 

 

Przed wami kolejna niesforna banda. Ta banda nigdy nie kłamie, czasem 

tylko… fantazjuje. W każdej sytuacji banda trzyma się razem, bo jeden za 

wszystkich, wszyscy za jednego. Ale co najważniejsze – banda Michałka 

istnieje naprawdę! Poznajcie się! 

 

Higgins Ch. – Wiśniewscy Moja zabawna rodzinka – 

Wyd. DEBIT 

Czy można wyhodować w szafce na ubrania krzaczki pomidorów? Czy od nadmiaru 

zmartwień mózg może się zmienić w spaghetti i poplątać jak długi makaron na 

talerzu? Dlaczego wujek Wezuwiusz przez cały czas wypuszcza niby-dym z 

długopisu?  

Odpowiedzi na te i wiele innych intrygujących pytań znajdziecie w ciepłej, pełnej 

humoru opowieści o perypetiach sympatycznej piątki rodzeństwa: Matyldy, Dudusia, 

eM, Stefana i Anki. 

c.d. Wiśniewscy Na wakacjach 

Tym razem sympatyczna rodzinka Wiśniewskich wyrusza na wakacje do Kornwalii, 

malowniczej krainy na samym krańcu Wielkiej Brytanii. Jedenastoletnia Matylda – tak jak 

w poprzedniej części – w dowcipny sposób relacjonuje rodzinną wyprawę. Tatuś-artysta 

chce malować wszystko i wszystkich, ciężarna mamusia marzy jedynie o chwili 

odpoczynku, Duduś postanawia pozwiedzać mroczne jaskinie, eM wciąż marudzi, 

StefAnka przesiaduje na plaży, wujek Wezuwiusz pali swoje niby-papierosy, pies Juliusz 

szczeka na mewy, a Matylda się martwi i… zaprzyjaźnia z duchem. Szalone przygody zwariowanej 

gromadki trzymają w napięciu aż do ostatniej strony. 



 Literatura popularnonaukowa (różne dziedziny 

wiedzy – dla dzieci od 8-10 lat) 

Janssen U, Steuernagel U. – Uniwersytet Dziecięcy 

semestr drugi – Wyd. Dwie Siostry 

Dlaczego dorosłym wolno więcej niż dzieciom? Dlaczego śnimy? 

Dlaczego greckie rzeźby są nagie? Dlaczego ja to „ja”? Dlaczego 

gwiazdy nie spadają z nieba? 

„Uniwersytet Dziecięcy” powraca! W drugim semestrze dzieci znów 

zasypały profesorów trudnymi pytaniami.  

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  0  II                                             

Nicolson C.P. – Nic, co ludzkie, nie jest ci obce – Debit 

Książka popularnonaukowa dla dzieci wyjaśniająca w humorystyczny a zarazem 

rzetelny sposób zagadki ludzkiego organizmu. Młody czytelnik dowie się z niej między 

innymi, co łączy go z pierwszymi ludźmi, co odziedziczył po płazach i rybach, dlaczego 

lubi "śmieciowe jedzenie", skąd biorą się łaskotki i czemu służy płacz.  

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  0  II 

Rott J. - Mały mistrz kuchni. Proste 

przepisy – Debit 

Sprawdźcie sami, gotowanie nie jest trudne. Z naszą książką, która zawiera 

przepisy dla początkujących kucharzy, z pewnością się o tym przekonacie.    

A więc do dzieła - smaczne tosty, nadziewane pomidory, mini hamburgery  

no i to, co dzieci lubią najbardziej - słodkie smakołyki - czekają na was!      

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  6  II 

Radunz I. – Moje zęby. Dlaczego są i jak należy o nie 

dbać! – Wyd. Debit 

 Właśnie zaczął ci się chwiać twój pierwszy mleczny ząbek? Nie martw się! 

około szóstego roku życia u każdego dziecka wypadają mleczaki. Dlaczego 

tak się dzieje? Ta książeczka w obrazowy i zrozumiały sposób odpowiada na 

pytania najczęściej zadawane przez dzieci. 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  6  II                                      

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW 

KSIĄŻEK 


