
POZIOM  II  

Literatura dla dzieci od 8 – 10 lat 

 Literatura piękna (powieści, opowiadania) 

Rusinek M. – Wierszyki domowe – Wyd. Znak  

Domowa wierszykownia według Rusinka. 

Próg ciągle podkłada ci nogę? Wyprowadzasz klucz na smyczy? Lubisz śpiewać do 

prysznica? Oglądasz kręcące się w pralce pranie? 

Nasze domowe przedmioty prowadzą w ukryciu podwójne życie. Sprawdź, co robią, kiedy 

na nie nie patrzysz. 

 

Błyskotliwie ilustrowana przez Joannę Rusinek książka to świetny pomysł na prezent, w 

którym każdy znajdzie coś dla siebie – dzieci zabawne wierszyki, dorośli – dopiski z 

przymrużeniem oka, a uczniowie i nauczyciele – wyjątkową szkolną lekturę!   

 

Kosińska-Pułka M. – Czosnyczka na zmarznięte stópki 

i inne smakołyki - Wyd. FOKSAL 

Wspaniała książka do rodzinnego czytania i… gotowania!  

Czosnyczka na zmarznięte stópki i inne smakołyki to zbiór dziesięciu 

opowiadań. W każdym z nim poznajemy wyjątkowych bohaterów oraz 

historię jednego dania. Jeśli opowiadanie zaostrzy nam apetyt, to na końcu 

znajdziemy przepis, dzięki któremu wspólnie przygotujemy pyszny posiłek. 

To książka pełna smaków, ciepła i magii, połączonych z prostymi przepisami 

na jedzenie przyrządzane z sercem.   

Katarzyna Bogucka otrzymała wyróżnienie Bologna Ragazzi Award 2015 za książkę Wytwórnik 

kulinarny. 

Frączek A. – Kaczka w berecie – Wyd. Debit 

Czy w worku na żagle mogą być tylko żagle? Może ukrywa się tam duch? Albo bazyliszek-

miniaturka? Albo królewicz zaklęty w żabę? Czy kaczki chodzą w kraciastych 

ogrodniczkach? A może grają w karty lub kierują wozem strażackim? Przekonaj się, jakie 

atrakcje kryją się w przystani podczas spędzanych w gronie rodziny wakacji, dowiedz się, co 

może wyniknąć z wizyty wielkiej jak kruk papugi w górskiej chacie gazdy Józefa oraz poznaj 

niecodzienne zwyczaje pewnej kaczki. Barwne opowieści w sam raz nie tylko na długie 

jesienne wieczory. 

 



Bertholet C. – Tajemnica konia Dżango – Wyd. Debit 

Chyba każdy marzy o takim prezencie urodzinowym, jaki otrzymała Esterka. 

Tata podarował jej na urodziny pięknego, młodego konia o imieniu Dżango. 

Jednak, po jakimś czasie, Esterka zaczyna podejrzewać, że jej ukochany koń 

został podmieniony. Postanawia przeprowadzić śledztwo, jednak nie jest to 

takie proste, kiedy wokół jest aż tylu podejrzanych… 

Wciągająca opowieść dla bardziej zaawansowanych czytelników. 

 

Widmark M, Willis H. – Tajemnica szpitala - Wyd. 

Debit 

Sara Bernard przewraca się na lodowisku i łamie nogę. W szpitalu podają jej środki 

przeciwbólowe i zakładają gips. Kiedy Sara dochodzi do siebie, orientuje się, że nie ma 

swoich złotych kolczyków. Nie ona jedna została okradziona w szpitalu, lecz jak dotąd 

nie udało się odnaleźć zaginionych kosztowności. Lasse i Maja wpadają na pomysł, jak 

złapać złodzieja. 

   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. 

 

 Widmark M, Willis H. – Tajemnica meczu - Wyd. Debit 

 

Jak co roku w Valleby rozgrywany jest bardzo ważny mecz. Czy drużynie Valleby tym razem 

uda się pokonać drużynę miasta Sandby? Srebrny puchar błyszczy w słońcu, czekając na 

zwycięzcę. Lasse i Maja wytrwale kibicują swojej drużynie. Nagle dokonują zaskakującego 

odkrycia.. 

 

Widmark M, Willis H. – Tajemnica szafranu - 

Wyd. Debit 

Z Supersamu w Valleby skradziono cały zapas szafranu, najdroższej przyprawy świata. Święta 

Bożego Narodzenia są zagrożone – trudno je sobie wyobrazić bez szafranowych bułeczek! 

Lasse i Maja oferują pomoc w odnalezieniu sprawcy, ale kierownik sklepu wyprasza ich za 

drzwi. Na szczęście już wcześniej zdążyli poczynić szereg obserwacji. 



Widmark M, Willis H. – Tajemnica szkoły - Wyd. Debit 

  

Valleby zostało zasypane fałszywymi banknotami. Wiele wskazuje na to, że pieniądze 

produkowane są w szkole Lassego i Mai! Żeby złapać winnego, konieczne jest nocne 

śledztwo i dużo sprytu w pozyskiwaniu odcisków palców. Lasse i Maja przekonają się, że 

ich szkoła kryje niejedną tajemnicę… 

 

Angerborn I. – Gdybym nie zrobiła z taty astronauty – 

Wyd. Zakamarki  

 

Gdybym nie zrobiła z taty astronauty, nic by się nie wydarzyło. Nie 

ukradłabym gazety, nie zdarzyłby się cud, nie zniszczyłoby się 

zdjęcie pani Doris, nie zginąłby kask pana od wuefu, a przede 

wszystkim nie musiałybyśmy się przeprowadzać! 

 

Angerborn I. – Gdybym nie powiedziała prawdy – Wyd. 

Zakamarki  

Tilda ma już dość swoich kłamstewek i krętactw i ciągłego wpadania przez 

nie w tarapaty. Postanawia mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. 

Czy wytrwa w tym postanowieniu? Czy jej życie stanie się przez to 

łatwiejsze? Na początek mówi Axlowi, co tak naprawdę robi jej tata. 

Właśnie zdobył Kilimandżaro, najwyższą górę Afryki. To najprawdziwsza 

prawda, ale czy Axel uwierzy Tildzie, skoro dopiero co twierdziła, że jej 

tata jest astronautą? 

Lindgren A. – Bullerbyn. Trzy opowiadania - Wyd. 

Zakamarki 

  Trzy opowiadania o dzieciach z Bullerbyn z ilustracjami Ilon Wikland. Książka z 

płóciennym grzbietem, idealna na prezent. Zawiera opowiadania: „Wiosna w 

Bullerbyn”, „Dzień Dziecka w Bullerbyn” oraz „Boże Narodzenie w Bullerbyn”.  

   Kiedy nastaje wiosna, wszystkie dzieci z Bullerbyn zupełnie dziczeją. Lisa, Lasse, 

Bosse, Olle, Britta i Anna chodzą po płocie, ujeżdżają byka, włażą w kałuże i wpadają do strumienia. A 

mała Kerstin wyrywa mamie wszystkie narcyzy w ogródku – bo tak przyjemnie jest zbierać kwiatki! 

Wieczorem dzieci palą stare liście i tańczą wokół ogniska, aż im się kręci w głowach... 

 



Lasse, Bosse, Olle, Britta, Anna i Lisa urządzają Dzień Dziecka małej Kerstin, siostrzyczce Ollego. Chcą, 

żeby bawiła się tak dobrze, jak dzieci w Sztokholmie, o których Lasse przeczytał w gazecie. Dlatego 

sadzają ją na źrebaka, huśtają wysoko na huśtawce i spuszczają z okna na linie. Jednak Kerstin nie 

podobają się takie zabawy, ona woli świętować Dzień Dziecka na sposób bullerbyński. Czyli jak? 

   Zbliża się Boże Narodzenie. W Bullerbyn dzieci z zapałem pomagają w przygotowaniach. Wystawiają 

ptakom snopki owsa, pieką pierniczki i jadą do lasu ściąć cztery choinki – jedną dla zagrody Północnej, 

jedną dla Środkowej, jedną dla Południowej, i jedną dla dziadziusia. W powietrzu unosi się zapach 

pierników, laku do lakowania prezentów i wszystko jest tak piękne i świąteczne, że aż brzuch może 

od tego rozboleć. I wreszcie nadchodzi Wigilia... 

 

 

Higgins Ch. – Wiśniewscy. Wielka przeprowadzka – 

Wyd. DEBIT 

W domu Wiśniewskich zrobiło się bardzo ciasno – najmłodszy braciszek Matyldy, 

mimo że sam jest bardzo mały, zajmuje nadspodziewanie dużo miejsca. Niestety, 

ciasnota w domu oraz narastające problemy finansowe zaczynają martwić nie tylko 

Matyldę, ale również jej mamusię, której coraz trudniej zapanować nad sześciorgiem 

dzieci, domowym budżetem  i brakiem przestrzeni. Ratunkiem okazuje się 

prezent urodzinowy od wujka Wezuwiusza – kupon na loterię, dzięki któremu 

Wiśniewscy wygrywają 1,5 miliona funtów! Rodzinka postanawia przeprowadzić się 

do większego domu, ale tu również pojawiają się problemy: dziadek i babcia nie będą 

mogli już tak często odwiedzać Wiśniewskich, wujek Wezuwiusz zostanie całkiem sam, a dzieci będą musiały 

zmienić szkoły i rozstać się ze swoimi przyjaciółmi. Na szczęście, mamusia zarządza głosowanie i wszyscy 

jednogłośnie decydują się pozostać w starym domu, gdzie okazuje się, że sąsiedzi Wiśniewskich właśnie 

sprzedają dom – teraz wystarczy tylko go kupić i z dwóch budynków zrobić jeden duży dom. 

 

Szwed T.- Klinika Małych Zwierząt w Leśnej Górce – 

Wyd. bis 

Zapraszamy do Kliniki Małych Zwierząt w Leśnej Górce. Prowadzą ją małe 

zwierzęta: profesor Borsuk i jego biały personel - doktor Łasiczka, Suseł, siostry 

Wiewiórki, sanitariusz Ryś i wiele innych ważnych postaci. Opowiadania o 

lekarzach i ich pacjentach, o radościach, smutkach, niezwykłych przygodach i 

sukcesach  medycznych wykształconych specjalistów o miłych pyszczkach, 

miękkich futerkach i barwnych piórkach. 

 

 

 



Szwed T.- Jesień w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej 

Górce – Wyd. bis 

 Zapraszamy do Kliniki Małych Zwierząt w Leśnej Górce. Prowadzą ją małe zwierzęta: 

profesor Borsuk i jego biały personel - doktor Łasiczka, Suseł, siostry Wiewiórki, sanitariusz 

Ryś i wiele innych ważnych postaci. Opowiadania o lekarzach i ich pacjentach, o radościach, 

smutkach, niezwykłych przygodach i sukcesach medycznych wykształconych specjalistów o 

miłych pyszczkach, miękkich futerkach i barwnych piórkach. 

Do Leśnej Górki zawitała jesień. Mieszkańcy gromadzą zapasy na zimę, a w klinice trwa 

codzienna praca. Profesor Borsuk, doktor Łasiczka, doktor Kuna, sanitariusz Ryś i siostry 

Wiewiórki niosą pomoc chorym zwierzętom. Opatrują rany, wykonują ważne operacje, udzielają porad, wypisują 

recepty i wspierają swoich pacjentów oraz ich rodziny w trudnych chwilach. Poznajemy ich niezwykłe przygody 

oraz codzienne radości i smutki. Ciepłe i wzruszające, niekiedy zabawne opowiadania oswajające ze szpitalem i 

zabiegami medycznymi oraz światem przyrody. 

 

Szwed T. – Wiosna w Klinice Małych Zwierząt w 

Leśnej Górce – Wyd. bis 

W Leśnej Górce już wiosna! Ulubiona pora roku Zwierząt i Ptaków. Wszyscy kopią nowe 

nory, zakładają gniazda i łączą się w pary. Trwają zaloty, walki o terytorium, budzi się nowe 

życie. Nad zdrowiem mieszkańców czuwa personel medyczny Kliniki Małych Zwierząt. Tej 

wiosny w Lesie pojawia się nieoczekiwanie chłopiec o imieniu Franciszek. Czy to na niego 

czekają wszystkie Zwierzęta? Oto nowe przygody lekarzy o miłych pyszczkach i miękkich 

futerkach, ich przyjaciół i znajomych z Zaborskiego Lasu. Opowiadania o świecie przyrody i 

leśnej medycynie.  

 

Szwed T. – Zima w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej 

Górce – Wyd. bis 

Kiedy las przykrywa się białą kołderką śniegu i wokół ściska mróz, dla zwierząt nadchodzi 

trudny czas. Jedne chronią się w podziemnych tunelach, inne zapadają w zimowy sen, a 

jeszcze inne stroszą futerka i przedzierają się przez zaspy. Śnieżna zima to także doskonała 

okazja do zabawy, szczególnie dla młodych zwierząt, jednak o wypadek nietrudno. Klinika 

Małych Zwierząt w Leśnej Górce jest przygotowana do zimy: zgromadzono zapasy żywności 

i środków leczniczych oraz zorganizowano zastępstwa dla zapadającego w sen zimowy 

personelu. Tu każdy pacjent znajdzie pomoc i wsparcie.  

Kolejna część przygód lekarzy i pacjentów o miłych pyszczkach i miękkich futerkach. Ciepłe, przyjazne i 

dowcipne opowiadania, niosące wiedzę o świecie przyrody i oswajające z leczeniem – doskonała lektura dla 

przyszłych lekarzy i weterynarzy… 

 



Norton M. – Kłopoty rodu Pożyczalskich – Wyd. Dwie 

Siostry 

 Klasyka światowej literatury dziecięcej: zabawna opowieść o perypetiach 

rodziny Pożyczalskich – maleńkich istot, które próbują wygodnie żyć w 

mieszkanku pod podłogą swoich ludzkich sąsiadów.  

Poznajcie Pożyczalskich: Strączka, Dominikę i ich córkę Ariettę. Mają po 

kilkanaście centymetrów wzrostu i mieszkają pod podłogą starego domu. 

Wszystko, czego im trzeba, „pożyczają” z mieszkania olbrzymów znad sufitu. 

Ale pod żadnym pozorem nie mogą być przez nich widziani – by przetrwać, 

muszą ukrywać swoje istnienie… 

 

Beręsewicz P. – Pan od angielskiego – Wyd. 

Egmont   

  W Dębowym Królestwie panuje wielkie poruszenie. Córka dębowego 

króla zamarzyła o czymś naprawdę wyjątkowym. Do akcji musi 

wkroczyć mag i tajni agenci. To będzie bardzo skomplikowana misja 

wywiadowcza. Uważajcie! Nie każdy jest tym, za kogo się podaje, a 

życie niesie ze sobą wiele niespodzianek… 

 

Sempe J.J., Goscinny R. – Wakacje Mikołajka – Wyd. 

Nasza Księgarnia 

Mikołajek, Joachim, Euzebiusz, Maksencjusz, Alcest, Ananiasz… To imiona 

najpopularniejszych łobuziaków w historii literatury dziecięcej. Ich przygody bawią 

polskich czytelników już od pół wieku! 

Przez lata książki ukazywały się w niezmienionej szacie graficznej – ten 

charakterystyczny kwadratowy format rozpoznawał każdy fan serii. 

 

Chylińska A. – Zezia i wszystkie problemy świata – 

Wyd. Pascal 

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.   



Lagercrantz R. – Życie według Duni - Wyd. Zakamarki 

 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 niespodziankę. Tylko czy Dunia się z niej 

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. 

 

O Duni przeczytacie również w książkach „Moje szczęśliwe życie”, „Moje serce skacze z radości” oraz „Kiedy 

ostatnio byłam szczęśliwa”. 

Boderek-Pocheć A.- Marcel i zagadka pradziadka – 

Wyd. Skrzat  

To miały być zwyczajne wakacje u dziadków. Wszystko się zmienia, gdy w 

ręce Marcela wpadają notatnik pradziadka i tajemniczy klucz. Czyżby plotka 

o zaginionym rodzinnym skarbie miała się okazać prawdą? Marcel i 

Martyna, jego wakacyjna przyjaciółka, podążając za wskazówkami 

pradziadka, rozpoczynają potajemne poszukiwania. Zagadka goni zagadkę! 

Gdzie został ukryty skarb: w kurniku, tunelach szalonego hrabiego czy może 

w grobowcu Lasockich (brr)...? Gdy rozwiązanie jest już na wyciągnięcie 

ręki, na scenę wkracza odwieczny wróg – Jacek, którego też ogarnęła skarbomania. Czy 

Marcel i Martyna zdążą przed nim rozwikłać zagadkę pradziadka i odnaleźć skarb?  

 

Byrska A. – Wakacje na medal – Wyd. Skrzat 

Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak mogą wyglądać najwspanialsze wakacje pod słońcem, 

koniecznie przeczytajcie „Wakacje na medal”. Przed Mateuszem i jego siostrą Tosią 

roztacza się nieciekawa wizja spędzenia lata w mieście. Z niecierpliwością, ale i z lekką 

obawą oczekują też narodzin brata Leona. Od czego są jednak pomysłowi i kochający 

rodzice? Dzieci wyjeżdżają na całe dwa miesiące do Borów Tucholskich. Zabawa w domku 

na drzewie, chatka w lesie, podpatrywanie dzikich zwierząt, kąpiele w jeziorze, podchody, 

wyprawa nad morze… To tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na Tosię i Mateusza. Czy 

poradzą sobie z bandą Oliviera i jak zakończy się ich przygoda z dzikiem? Kim był właściciel 

porzuconej łodzi o nazwie Kapitan Siwobrody? I kim ostatecznie okaże się oczekiwany brat? Tego wszystkiego 

dowiecie się z tej niepozbawionej humoru i wartkiej akcji powieści. Na pewno nie będziecie się nudzić!  

 

 



Zawadzka D. – Bartek Koniczyna i tajemnicza 

dziewczyna – Wyd. Skrzat 

Pamiętacie Bartka Koniczynę i jego wyczyny? Znacie dobrze jego bandę? 

Nauczyciele, rodzice, dziadkowie strzeżcie się! Bartek powraca... Tym 

razem nie tresuje żab i nie poszukuje duchów. Nie dość, że uczy się pilnie 

do konkursu przyrodniczego, to nie chce grać w piłkę nożną z chłopakami z 

bandy, bo... obserwuje tajemniczą dziewczynę. Kim jest ta nieznajoma 

przechadzająca się pod oknami Bartka? Czy banda z Zaniemyśla przetrwa 

próbę czasu? Sprawdźcie koniecznie!  

 

Zawadzka D. – Bartek Koniczyna Pulpet i rodzina – 

Wyd. Skrzat 

Pamiętacie Bartka Koniczynę? Niesforny treser żab i pogromca duchów 

powraca… z całą bandą! Tym razem przed nimi nie lada wyzwanie – grupa 

przyjaciół szykuje niespodziankę dla brata i rodziców Bartka. Czy uda im się 

przygotować wszystko przed przyjazdem rodziny ze szpitala? Czy Bartek 

odnajdzie się w roli starszego brata? I czy w domu wystarczy jeszcze 

miejsca dla niesfornego psiaka? Sprawdźcie koniecznie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Literatura popularnonaukowa (różne dziedziny 

wiedzy – dla dzieci od 8-10 lat) 

Kuryjak I. – Atlas przyrodniczy dla dzieci. Zwierzęta i 

rośliny Polski – Wyd. Aksjomat 

 Propozycja dla każdego miłośnika wypadów do lasu i na zieloną łąkę, 

a także dla tych, którzy po prostu chcą wiedzieć więcej. Jasny i 

konkretny język, fotografie lub realistyczne ilustracje – wszystko, co 

potrzebne jest, by zyskać podstawową wiedzę o otaczającym nas 

środowisku. 

Materiał podzielony jest na części, z których każda opisuje inne 

środowisko: las, łąkę, środowisko wodne. 

Czytaj, oglądaj, poznawaj... Bądź z przyrodą za pan brat! 

 

Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  5  II                                             

Nożyńska-Demaniuk A. – Piosenki dla dzieci na każdą 

okazję – Wyd. Martel 

Piosenki na każdą okazję to książeczka przeznaczona nie tylko dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym, ale również dla ich rodziców, opiekunów oraz 

nauczycieli. Zawarte w niej , piosenki są związane tematycznie z różnymi świętami 

w roku, które świętujemy od lat, jak np. Boże Narodzenie, Dzień Matki, Dzień 

Babci, jak też z tymi mniej znanymi, nowymi i ciekawymi, takimi jak Dzień Psa, 

Halloween i wiele innych. 

Do książki została dołączona płyta CD, na której znajdują się wybrane piosenki 

śpiewane przez dzieci. 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  7  II 

Oklejak M. – Cuda wianki : polski folklor dla 

młodszych i starszych – Wyd. Egmont Polska 

 

Wiosna i zakochana para. Oświadczyny, ślub, wesele. Rodzi się dziecko. Rośnie. 

Rodzice zostają dziadkami. Przychodzi zima. Życie zatacza krąg, a pory roku zmieniają 

się w znajomym rytmie. Piękna i malownicza książka Marianny Oklejak opowiada o 

polskim folklorze w sposób niebanalny, świeży i intrygujący. Dla młodszych i 

starszych! 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  3  II 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 


