
POZIOM  II 

Literatura dla  dzieci od 8 -10 lat 

 Literatura  piękna (powieści ,opowiadania) 

Laroche S. – Tajemnica bladych twarzy  - Wyd. Debit 

 Druga część historii młodego detektywa Anatola. Tym razem, Anatol z całą 

klasą wyrusza na zieloną szkołę, by razem odkrywać indiańskie zwyczaje. Jednak 

na miejscu wydarza się coraz więcej dziwnych rzeczy: znikają przedmioty, a 

zwierzęta w tajemniczy sposób opuszczają swoją zagrodę. Na szczęście, na 

miejscu jest doświadczony detektyw, który razem ze swoimi przyjaciółmi potrafi 

rozwiązać każdą, nawet indiańską zagadkę. To pełna humoru opowieść 

kryminalna dla młodzieży w piękny sposób ukazująca wartość i siłę przyjaźni. 

 

 

Gutowska – Adamczyk M. -  Opowieści  Pana Rożka – 

Wyd. Nasza Księgarnia 

 

 Małgorzata Gutowska-Adamczyk, autorka bestsellerowej sagi "Cukiernia Pod 

Amorem", tym razem przygotowała rarytas dla najmłodszych czytelników. Pan 

Rożek, wędrowny sprzedawca lodów o smaku baśni, opowiada dzieciom trzy 

niezwykłe historie. O marzeniach, które nadają życiu sens, o pragnieniu bycia 

potrzebnym oraz o tym, że szczęście czasem jest na wyciągnięcie ręki – 

wystarczy tylko je dostrzec. 

 

Widmark  M., Willis H. – Tajemnica  miłości – Wyd. 

Zakamarki 

  

W Valleby odbywa się festiwal miłości. Mieszkańcy całują się i przytulają, a na 

Rynku odbywa się konkurs tańca. Wszystko po to, by zebrać datki dla biednych 

dzieci z całego świata. Festiwal kończy się jednak w dziwnych okolicznościach – 

nagle gasną światła, pod zwycięzcami załamuje się podium, a wkrótce zebrane 

pieniądze znikają bez śladu… 



Krzyżanek J. – Księga językowych porad Lamelii   

Szczęśliwej – Wyd. Księgarnia Św. Wojciecha 

 

To barwny, zabawny i intrygujący poradnik językowy, dzięki 

któremu będziecie mówili poprawnie. Dowiecie się również, co to 

znaczy: „mówi, co mu ślina na język przyniesie” i kiedy „ciągniemy 

kogoś za język”… 

 

 

Lagercrantz R. – Kiedy ostatnio byłam szczęśliwa – 

Wyd. Zakamarki 

 O trudnych, nieprzewidzianych zdarzeniach, którymi czasem zaskakuje nas życie, ale 

też o tym, że nawet w chwilach nieszczęścia można i wolno odczuwać radość. Mocna, 

wzruszająca historia. 

 

Rudolfsson M.L. – Białek i Tutka – Wyd. Rea 

 

Seria o kucyku Białku jest dedykowana szczególnie dzieciom, które właśnie uczą 

się czytać. Celowo dobrana wielkość liter, przejrzysta konstrukcja zdań, 

fascynujące przygody - to wszystko wzmacnia koncentrację i pozwala uniknąć 

znużenia, które może towarzyszyć dzieciom rozpoczynającym samodzielne 

czytanie. 

 

 

Weeb H. – Reks, szczeniak z wakacji - Wyd. Zielona 

Sowa   

Gdy Dorotka przyjeżdża na pole namiotowe, gdzie z rodziną spędza wakacje, 

spodziewa się najwspanialszych przygód w swoim życiu. Czeka tam na nią kolejna 

miła niespodzianka – suczka właścicieli kempingu się oszczeniła, a Dorotka może 

pomagać w opiece nad szczeniaczkami. Dziewczynka zakochuje się w jednym ze 

szczeniaków, któremu potajemnie nadaje imię Reks. 



Desjardins  I. – Wigilia Małgorzaty – Wyd. Dwie  Siostry 

 

Wzruszająca opowieść o tym, że w Wigilię naprawdę zdarzają się cuda. 

Małgorzata jak co roku spędza Wigilię samotnie. Tak jej wygodnie. 

Rodzinne święta ją męczą, zresztą w ogóle nie wychodzi już z domu – 

ma ponad osiemdziesiąt lat, a na zewnątrz czai się tyle 

niebezpieczeństw... Właśnie zamierza usiąść do kolacji przed 

telewizorem, gdy nagle zdarza się coś, co odmieni te święta… 

 

Vestly A.C. – 8+2 i Domek w lesie – Wyd. Dwie Siostry 

Nowe przygody bohaterów „8 + 2 i ciężarówka” – najpopularniejszej norweskiej 

książki dla dzieci. Co to: aż jedenaście par śladów na śniegu przed domkiem w lesie? 

Właśnie wprowadzili się tutaj mama, tata i ośmioro dzieci: Maren, Martin, Marta, 

Mads, Mona, Milly, Mina i mały Morten. A razem z nimi – babcia. Teraz to 

najweselszy dom w całej Norwegii! Dzieci godzinami bawią się w chowanego, mama 

niespodziewanie ma czas na czytanie książek, tata wspina się na najwyższe drzewo ze 

swoim puzonem. A babcia? Trenuje skoki  narciarskie, otwiera własny sklep i walczy z 

Indianami! 

 

Nilsson M. – Najlepsi  Przyjaciele – Wyd. Zakamarki 

 

 Zlatko nie lubi grać w nogę, skakać ani biegać. Nie ma na 

osiedlu kolegów i często się nudzi. Siedzi wtedy w 

piaskownicy i wsypuje piasek do swoich znienawidzonych 

piłkarskich butów, które dostał od taty. Wszystko się zmienia, 

gdy na osiedle wprowadza się Beza, dziewczynka o oczach 

błyszczących jak złoto… 

                             

 

 

 

 

 



 Literatura popularnonaukowa  (różne dziedziny 

wiedzy – dla dzieci od 11 – 13 lat ) 

Wojsław K. – (oprac. ) –  Pokazywanki. Muzyczny  świat  zabaw 

- Wyd. Platon 

    Nasza książka to doskonała pomoc dydaktyczna dla nauczycieli 

i wszystkich tych, którzy na co dzień pracują z dziećmi. To również 

wspaniała propozycja dla rodziców na wspólne spędzenie wolnego 

czasu ze swoimi pociechami. Zebrane przez nas piosenki wraz z 

pomysłami na zabawę świetnie sprawdzą się także podczas 

dziecięcych przyjęć z różnych okazji. 

 

 Ułożenie na  półce – SYGNATURA  – 7  II 

Szarek J., Szarek J. – Królowie Polski – Dom Wyd. Rafael 

 

 

Autorzy w przyjazny i bardzo ciekawy sposób przybliżają 

dzieciom postacie najważniejszych władców naszej ojczyzny. 

Królowie i królowe nie będą już dla naszych pociech postaciami 

tylko z bajek, ale tymi, którzy tworzyli historię Polski. 

 

 

 Ułożenie  na  półce – SYGNATURA –  94(438) II 

Prewęcka K. – Kim będę ? – Wyd. Foksal 

 

Zbiór poważnych, choć prowadzonych z humorem, rozmów dzieci z dorosłymi: 

o zawodach, pasjach, spełnionych i niespełnionych marzeniach, 

najważniejszych wartościach w życiu. W rozmowach uczestniczy dziewięcioro 

dzieci, z których każde po swojemu marzy o tym, kim będzie w przyszłości; i 

dziewięcioro dorosłych, a wśród nich znane osoby ze świata sportu, kultury i 

sztuki… 

 

 Ułożenie na  półce  - SYGNATURA  - 3 III 



Mathon M. – Kartki  i  wycinanki z papieru – Wyd. RM 

Trójwymiarowe kartki okolicznościowe w postaci lampionu, choinki, 

wielkanocnego zająca, będą przypominały o świętach. Kiedy wyślesz znajomym 

samodzielnie zrobioną kartkę z wakacji - w postaci mewy unoszącej się nad 

falami, żagli lub wieży Eiffla - z pewnością mile ich zaskoczysz. Te i inne kartki - 

walentynkowe, urodzinowe, z okazji narodzin dziecka - wykonane w trzech 

wymiarach możesz zrobić, używając jedynie papieru i kleju. 

 

 Ułożenie  na półce – SYGNATURA – 7 II 

 

Kędzior E. – Akademia Przyrody – Wyd. Martel 

Akademia przyrody. Zrób to sam to kolejna książka z serii, w 

której tym razem znajduje wiele fantastycznych pomysłów na 

wykonanie pięknych ozdób z tego, co znajduje się wokół nas w 

przyrodzie. Pokazuje, jak niezwykłe rzeczy można wyczarować 

z prostych 

i zwyczajnych materiałów jak liście, patyki, szyszki, żołędzie, 

kasztany, muszelki itp. od kasztanowej gąsienicy po ozdobną 

ramkę czy zajączka z siana. Ale nie tylko! W książeczce 

znajduj ą się również pomysły na ozdoby , które potem można ze smakiem zjeść, 

np. owocowego jeża. Wykonanie tych cudeniek wcale nie jest trudne. Pomagają w 

tym szczegółowe opisy oraz zdjęcia, które, krok po kroku, ilustrują, jak wykonać 

ozdobę. 

 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA – 7 II 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK        

         

 

 

 

 


