
POZIOM III 

Literatura dla dzieci od 11 – 13 lat 

  Literatura piękna (powieści, opowiadania) 

(Seria o Agacie z Placu Słonecznego) 

Karwan-Jastrzębska E. – Przybycie Agaty – Wyd. 

Marginesy 

Rodzice bliźniaków Matyldy i Piotrusia oraz Nieznośnych 

Trojaczków wyjeżdżają do Papui-Nowej Gwinei, aby badać 

zwyczaje tamtejszych plemion. W czasie ich nieobecności dom 

otworzy przed rodzeństwem swoje tajemnice, a Agata, niezwykła 

niania, która zna wschodnie sztuki walki, jeździ na złotej damce i jest inna od 

wszystkich niań, stanie się przewodniczką dzieci po różnych światach. 

 

Agata pojawia się i znika. Nie wiadomo, skąd pochodzi, kim jest, ale jednego 

możemy być pewni: wywróci życie rodzeństwa do góry nogami i nic już nie będzie 

takie samo... 

cz. 2 - Agata i jeszcze ktoś 

Agata i jeszcze Ktoś to drugi tom cyklu książek o Agacie, niani 

pięciorga rodzeństwa, która zmienia życie swoich podopiecznych, 

czyniąc je pełnym magii, tajemnic i niespodzianek.  

Rodzice bliźniaków, Matyldy i Piotrusia, oraz Nieznośnych 

Trojaczków muszą pozostać dłużej w Papui Nowej-Gwinei, więc 

Agata nadal opiekuje się dziećmi. Jej mali podopieczni doskonale 

wiedzą, że mając tak niezwykłą nianię, można spodziewać się wielkiej przygody.  

I rzeczywiście. Dzieci z Fortecznej powędrują w głąb drzewa z placu 

Słonecznego, zagubią się w nieprzebytej krainie śniegu, odkryją teatr w teatrze, 

przeżyją najdziwniejsze święta swego życia, a Piotruś znajdzie się nawet w 

Nibylandii, gdzie spotka wiecznego chłopca Piotrusia Pana.  

Przygody podopiecznych Agaty z placu Słonecznego to prawdziwe wyzwanie dla 

dziecięcej wyobraźni. 

cz. 3. – Agato, zostań!  

W trzecim tomie podopieczni Agaty odkryją kim są Stroiciele Snów, 

poznają tajemniczą królową żab, odszukają Włóczykija, a także 

odwiedzą planetę Małego Księcia. Zawsze jednak będą wracać na 

plac Słoneczny, tam gdzie wszystko rozpoczyna się na nowo. 



Kosik R. – Amelia i Kuba. Godzina duchów 

Kuba i Amelia. Godzina duchów - Wyd. Powergraph 

Rafał Kosik, który sprawił, że polskie nastolatki masowo 

czytają bestsellerową serię „Felix, Net i Nika”, 

postanowił zachęcić do czytania trochę młodszych. 

Oto na nowe osiedle sprowadzają się kolejni 

mieszkańcy. Jedenastoletnia Amelia poznaje 

jedenastoletniego Kubę, a zwykła przeprowadzka 

okazuje się początkiem niezwykłej przygody, w którą 

zamieszani będą: Amelia i Kuba, szalony naukowiec, legwan Franek, sąsiadka - pani 

Kożuszek, nadpobudliwy pies Imbir, pewna nierozgarnięta Celebrytka, nowa linia 

jogurtów, wybitnie inteligentny brat Amelii i wybitnie postrzelona, złośliwa siostra Kuby. 

No, i jeszcze... DUCHY. Takie całkiem współczesne. 

Amelia i Kuba, Kuba i Amelia. Dwa różne spojrzenia na tę samą historię. Dla dziewczyn i 

dla chłopaków. Dla chłopaków i dla dziewczyn. Dla wszystkich. Bo czasem warto się 

zastanowić, co myśli i czuje drugi człowiek, każdy przecież widzi ten sam świat w inny 

sposób. A te książki sprawią, że dzieciaki pokochają czytanie! 

 

 Literatura popularnonaukowa (różne dziedziny wiedzy – 

dla dzieci od 11 – 13 lat 

 

Przewoźniak M. – Poradnik małego patrioty – Wyd. Publicat 

 Kolejna książka Marcina Przewoźniaka, autora m.in. bestsellerowego "Poradnika 

małego skauta". 

Bycie Polakiem Małym lub Polką Małą jest fajne i bardzo ważne. Fajne, bo 

należysz do wspaniałego narodu, masz piękną ojczyznę o ciekawej historii, 

świetnych tradycjach, bohaterach, przy których wysiada nawet James Bond. Żyjesz 

w państwie, które nie jest nudne, a odkrywanie jego tajemnic na pewno okaże się 

fascynującą przygodą. Dlatego rację ma ten, kto jest patriotą, ponieważ wie, z 

czego jest dumny i rozumie, dlaczego kocha swoją ojczyznę! 

Chwileczkę, chwileczkę. Ale czy dziecko może być dumne ze swego kraju? No pewnie. Każdy z nas 

powinien być dumny z tego, że jest Polakiem. Przekonaj się o tym razem z nami. 

Zapraszamy na kolorową lekcję patriotyzmu! 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA -  94(438)  III 

 

 



Przewoźniak M. – Przewodnik małego turysty. Wesoły autobus 

czyli podróże po Polsce – Wyd. Publicat 

 Wesoły autobus już grzeje silnik. Spakowany? Zdecydowany? 

Gotowy, by zostać prawdziwym podróżnikiem? Tyle miejsc czeka 

na odkrycie. Tyle tajemnic, legend, duchów, przygód, skarbów i 

innych atrakcji ukryło się gdzieś na mapie. Pora je wytropić. Pora 

wsiadać. Podróż za chwilę się zacznie. Proszę wsiadać, drzwi 

zamykać! 

Wyjątkowy przewodnik, a zawiera: 

• Najciekawsze miejsca i zabytki w Polsce dobrane pod kątem zainteresowań 

małych podróżników. 

• Przydatne dane teleadresowe i linki do stron internetowych, które pomogą 

zaplanować wakacje i wycieczki szkolne. 

• Ciekawostki, mapy, praktyczne porady. 

Zapraszamy do wspólnej podróży! 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA – 913(438) III 

 

Kruszewicz A. – Andrzej Kruszewicz opowiada o zwierzętach – 

Wyd. MULTICO 

 Kolejna książka z serii „Kruszewicz opowiada“, tym razem o zwierzętach 

krajowych.   

Autor znany z poczucia humoru, niezwykłej swady i rozległej wiedzy opowiada 

w typowy dla siebie sposób o 25 gatunkach naszej rodzimej fauny. Opowieści o 

sarnie, króliku czy niedźwiedziu wciągają Czytelnika dzięki lekkości stylu, 

nieprzebranym pokładom dowcipnych skojarzeń i zaskakująco zestawionym 

faktom. Niemal każdy z nas wie coś o zwierzętach, lecz dopiero po zapoznaniu się z opowieścią 

Andrzeja Kruszewicza czujemy się bliskimi przyjaciółmi nieznośnej fretki, sprytnego świstaka 

czy bezczelnej wydry.  

Dla miłośników ptaków dodatek specjalny, czyli „ptasi zegar“ – co śpiewa od wieczora do rana i 

od rana do wieczora – według obserwacji spisanych przez najlepszego propagatora pasji 

ornitologicznej – dr-a Andrzeja Kruszewicza. 

 

Bogato ilustrowane, jedyne w swoim rodzaju gawędy Andrzeja Kruszewicza to chwile wspólnej 

przyjemności dla całej rodziny, zarówno dla dzieci, rodziców i dziadków. 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  - 5  III 

 

 



Horosiewicz B., Horosiewicz P. – Mały fotograf. Kurs fotografii 

dla dzieci – Wyd. Publicat 

Poradnik podpowie, jak wybrać pierwszy aparat, ale również jak lepiej wykorzystać 

ten, który już masz. Znajdziesz tu informacje o budowie aparatu, o zasadach 

kompozycji zdjęć i fotografowaniu ludzi, przyrody czy zwierząt.  

Poradnik pomoże ci zaprzyjaźnić się z komputerem. Po krótkim kursie dowolnie 

skadrujesz fotografię, poprawisz jej kolor, zmienisz barwę wybranego elementu, 

udoskonalisz wygląd twarzy, wykonasz projekt fotograficzny dla zaawansowanych, 

czyli foto książkę. 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA – 7  III 

 

 

 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 

 

 

 

 


