
POZIOM  III  

Literatura dla dzieci od 11 – 13 lat 

 Literatura piękna (powieści, opowiadania) 

Kosmowska B. – Kolorowy szalik – Wyd. Literatura 

Do klasy dołączył Nowy. Ma dziwne ubrania, własne zdanie i zwyczaje. I wcale nie 

zabiega o przyjaźń. Jakby mu na nikim nie zależało. Bez wątpienia jest jakiś inny. W 

każdym razie nie swój… Ech, naprawdę niełatwo go rozgryźć… Zresztą, czy warto? 

Przecież od razu widać, że słodko nie będzie… A jednak aż korci, żeby do niego 

zagadać – Nowy jest taki intrygujący! 

Komu trudniej? Nowemu czy reszcie klasy? Zwykle rację ma „reszta”, bo siła w 

grupie. Ale czy zawsze? Czy również tym razem? 

Dwie opowieści o tym, jak bardzo bywamy nieuważni… 

 

Kosmowska B. – Panna Foch – Wyd. Nasza Księgarnia  

Po przeprowadzce do Wiśniowej Góry Pola zdecydowanie traci humor. Musiała zostawić w 

Warszawie najlepszą przyjaciółkę marzącą o karierze szafiarki i modnego Julka, do którego 

wzdychają wszystkie dziewczyny. Co można robić w fasolowym raju, gdzie tata zamierza 

zostać hodowcą roślin strączkowych, mama robi bezpłatny przegląd zębów sąsiadom, 

bliźniaki malują dom na buraczkowo, a Czarny Kieł dzielnie im pomaga w znaczeniu farbą 

nowego terytorium? Co gorsza, na horyzoncie pojawia się pewien gburowaty osobnik, a 

wraz z nim nowe przezwisko, które pasuje do Poli jak ulał: Panna Foch. Ponurak i królewna 

zdołają się jednak w końcu dogadać, gdy ten pierwszy zmieni czarne kalosze na trampki, a ta druga włoży 

różowe okulary… 

 

Maleszka A. – Magiczne drzewo – Świat Ogromnych – 

Wyd. Znak  

Wyczekiwana powieść z bestsellerowej serii.  

Wyrusz z ekipą ratunkową do Świata Ogromnych. Nowe przygody czekają! 

 

Alik i Idalia zostają przeniesieni do Świata Ogromnych. Muszą mieszkać w domu 

olbrzymów i chodzić do szkoły z pięciometrowymi dziećmi. Są jedynymi małymi 

istotami w świecie, gdzie wszystko jest ogromne, a każdy chce być jeszcze 

większy...  



By ich uratować, Kuki, Gabi i mówiący pies Budyń wyruszają do Świata Ogromnych. Muszą znaleźć i 

ułożyć tajemnicze puzzle, na których jest mapa z drogą do świata ludzi. Walczą z olbrzymimi 

stworami, potężnym Gigunem i pokusą, by sami zmienić się w Ogromnych…  

 

Onichimowska A. – Najwyższa góra świat – Wyd. 

Literatura  

 Ta książka jest dla tych, małych i trochę większych, którym czasem jest 

smutno i którym nie zawsze układa się tak, jak by chcieli. Bo nigdy nie jest 

tak, żeby zawsze, w każdej chwili, wszystko układało się dokładnie tak jak 

trzeba. A jeśli nawet są tacy szczęśliwcy, to na pewno znają innych, którzy 

miewają kłopoty. Bo bez kłopotów obyć się nie można. Ale trzeba się 

nauczyć z nimi żyć. I przezwyciężać - zarówno wielkie jak i malutkie. 

 

Łaszkiewicz E. – Niezwykłe światy Arabelki – Wyd. 

Skrzat  

 Pewnego dnia Arabelka postanawia odkryć tajemnicę opuszczonego domu. Po wejściu do 

niego odnajduje ściążkę prowadzącą wprost do... głębokiego lasu. Tam spotyka kobietę, z 

którą wyrusza w niesamowitą podróż. Poznaje m.in. Miasto z innego świata, Podwodne 

Miasteczko, Wyspy Makaronowe, Krainę Dłoni, a także Muzeum Osobliwości. Wraz z 

nowymi przyjaciółmi: Lisią Dziewczynką, Haroldem, Trojaczkami, Edwardem, Karolinką 

udaje jej się przeżyć niezwykłe przygody. Wyrusz już dziś w fascynującą podróż i poznaj 

światy Arabelki! 

 

Opala R. – Dzienniczek zakręconej nastolatki cz. 5. – 

Wyd. Skrzat 

Aśka rozpoczyna naukę w gimnazjum i jest jeszcze bardziej 

zakręcona niż dotychczas. Nowa szkoła, nowi znajomi i nowe 

zagadki, które nieustannie zajmują jej głowę: kto zostawia 

pogróżki w szkolnej szafce? Dlaczego Ludwika i Szymon wciąż 

się kłócą? Jaką tajemnicę skrywa Groszek? Czemu na apelu 

pojawia się policja? I najważniejsza: którego z trzech chłopaków 

wybrać?Piąta część zapisków zakręconej nastolatki to 

pasjonująca lektura! PS Koniecznie przeczytaj cztery pozostałe dzienniczki!  

 



Opala R. - Dzienniczek zakręconej nastolatki cz. 6 – 

Wyd. Skrzat  

W nowej szkole ciągle coś się dzieje, więc Aśka jest w swoim żywiole. Jak na 

zwariowaną nastolatkę przystało, ma głowę pełną pomysłów. Trzeba jednak przyznać, 

że są one jakby bardziej dojrzałe, mądrzejsze… W końcu bycie uczennicą gimnazjum 

zobowiązuje. Czy Aśce spodoba się w prawdziwej leśniczówce, z dala od cywilizacji i 

miejskiego gwaru? Jak zda egzamin z przyjaźni i czy wreszcie upora się z sercowymi 

problemami? Sięgnijcie po szóstą część Dzienniczka zakręconej nastolatki. Koniecznie!  

 

Kowalska-Pamięta H. – Pamiętnik jedynaczki cz.2 – 

Wyd. Skrzat 

Pamiętacie Paulinę Kozińską - trzynastoletnią dziewczynę, która chciałaby 

mieć rodzeństwo i marzy o psie? Chcecie poznać jej dalsze losy? Przeczytajcie 

koniecznie drugą część Pamiętnika. 

Życie Pauliny nadal pełne jest niespodzianek. Jedynaczka nie może narzekać na 

nudę. Wprawdzie nie ma już problemów z matematyką, tajemniczy wielbiciel 

staje się jej... hmm... można powiedzieć - chłopakiem. Część sekretów się 

wyjaśnia, ale pojawiają się nowe. Dziki nie mówi jej wszystkiego. W jego życiu 

zachodzą niespodziewane zmiany. Komplikują się także losy jej przyjaciółki Beaty... W szkole 

pojawia się nowy, owiany nimbem tajemniczości nauczyciel matematyki. Ciocia Małgosia znów 

coś ukrywa przed Pauliną. Ciężkie jest życie dorastającej dziewczyny...  

 

Strękowska - Zaremba M. – Willa trzech łotrów – Wyd. 

Literatura  

Kacper i jego znajomi raczej nie wyczekują z utęsknieniem 

nadchodzącego obozu. Nie dość, że w tym roku organizuje go 

najnudniejszy z nauczycieli, to jeszcze ten motyw przewodni, 

halloween… niby fajny, ale przecież Globus w ogóle nie zna się 

na straszeniu! Wyjazd zapowiada się nudny jak flaki z olejem! 

Jednak makabryczny kucharz Wrąbek (dla którego flaki to 

prawdziwy smakołyk) i Willa Trzech Łotrów, skrywająca 

niejedną tajemnicę, wkrótce udowodnią bohaterom, jak bardzo pozory mogą 

mylić… 

 

 



 Literatura popularnonaukowa (różne dziedziny 

wiedzy - dla dzieci od 11-13 lat) 

Zając G., Włodarczyk M. – Zabawy manualne na cały 

rok – Wyd. Arystoteles 

Książka zawiera propozycje rozwojowych zabaw dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym. Dziecko dzięki twórczości plastycznej, która jest 

ważna w ogólnym rozwoju nabywa umiejętności, które niezbędne są w 

procesie edukacji. 

Czynności manualne wykształcają w dzieciach sprawność dłoni i palców, 

która ułatwia im później posługiwanie się ołówkiem, kredkami czy 

pędzelkiem. 

Ponadto książka uczy kreatywności i rozwija wyobraźnię. 

Dzięki proponowanym zabawom maluch kształci także zdolności manualne i zdolności 

koncentracji.  

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  6  III  

Pękala P., Foltyniak M. – Papier, nożyczki, klej - Wyd. 

Damidos 

 

Dzieci uwielbiają zabawy z papierem, a szczególnie wtedy, gdy tworzą 

coś interesującego. W książce zaprezentowano 19 pomysłów, które 

pozwolą rozwinąć zdolności manualne i kreatywne u dziecka, a także 

dostarczą dużo dobrej zabawy.  

 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  7  III  

Rodzinny atlas przyrody – Wyd. RM 

Rodzinne spacery, wycieczki rowerowe lub wspólne wędrówki są 

wspaniałą okazją do poznawania rodzimej przyrody. W tej wyjątkowej 

książce każdy rodzic znajdzie ważne informacje o roślinach i 

zwierzętach najczęściej występujących na naszym terenie. Kolorowe 

zdjęcia pomogą dzieciom rozpoznać poszczególne gatunki flory i 

fauny. Dzięki ciekawostkom i barwnym ilustracjom obcowanie z 

przyrodą stanie się wspaniałą przygodą. 

 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  5  III  



Bobocińska - Czerwińska K. – Akademia 

projektowania Zrób to sam - Wyd. MARTEL 

Każde dziecko jest szczęśliwe, kiedy może pochwalić się rzeczą, którą samodzielnie 

wykonało. Poczucie dumy sprawia, że nabiera wiary we własne siły i chętnie przystępuje do 

kolejnych wyzwań. Rodzice często chcieliby pokazać dziecku, jak wykonać prostą zabawkę 

czy ozdobę, ale nie zawsze wiedzą, jak to zrobić. To nic trudnego! 

Wystarczy otworzyć Akademię projektowania Zrób to sam, w której znajduje się wiele 

wspaniałych pomysłów na piękne ozdoby, które można praktycznie wykorzystać, i zabawki, 

którymi potem można się doskonale bawić. Wszystkie zawarte w książce propozycje są 

łatwe do wykonania, a każdy opis opatrzony jest barwnymi fotografiami, na których 

przedstawiono, krok po kroku, jak wykonać zabawkę lub ozdobę. 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  6  III  

Beręsewicz P. – Bajkowy słownik polsko-angielski, 

angielsko-polski dla dzieci – Wyd. Literatura 

 

Barwnie ilustrowany słownik polsko-angielski, angielsko-polski dla dzieci, 

zawiera ponad 3000 haseł, przytacza przysłowia, cytaty, tytuły książek i 

filmów dla dzieci. 

 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  80/81  III  

 

Buszkowski I. – 100 całkiem magicznych zabaw 

plastycznych – Wyd. Skrzat 

Brakuje Wam pomysłów na ciekawą i twórczą zabawę z dziećmi? Wykorzystując 

butelki, słoiki, patyczki po lodach, guziki i inne znajdujące się w każdym domu 

materiały, stworzycie ładne i oryginalne zabawki. Poszczególne pomysły można 

łączyć w większe całości i „budować” miasta, projektować ciekawe krajobrazy, a 

nawet stworzyć las pełen zwierząt. Czysta magia!   

 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  7  III 

 



Beręsewicz P. – Warszawa. Spacery z Ciumkami 

– Wyd. Skrzat  

 To znakomity przewodnik dla całej rodziny opracowany w formie jedenastu 

spacerów. Dzięki niemu każdy może poznać niezwykłe miejsca, 

najwybitniejsze postacie, wydarzenia historyczne oraz ciekawostki związane 

ze stołecznym miastem. Zwiedzanie umilą warszawskie legendy oraz 

przesympatyczne towarzystwo rodziny Ciumków.  

 

Informacje na temat historii, zabytków i atrakcji stolicy stanowią wartościowe źródło wiedzy dla 

dorosłych i uczniów oraz świetną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli prowadzących zajęcia w 

ramach tzw. ścieżki regionalnej. Z przewodnikiem „Warszawa. Spacery z Ciumkami” łatwo 

można zaplanować wspaniałą wycieczkę po stolicy. 

 Ułożenie na półce – SYGNATURA  -  913(438)  III 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW 

KSIĄŻEK 

 


