
POZIOM III 

Literatura  dla dzieci  od 11 – 13 lat 

 Literatura  piękna (powieści, opowiadania) 

 

Musierowicz M. – Feblik – Wyd. Akapit Press 
Feblik – najnowsza książka Małgorzaty Musierowicz – to ciąg 

dalszy bestsellerowej "Wnuczki do orzechów". Akcja przebiega w 

czasie tych samych kilku upalnych dni sierpniowych, a dotyczy 

przełomu w życiu Ignacego Grzegorza. Humor, dobra energia, 

radość życia i ciepło – znajome postacie i zaskakujące 

wydarzenia! – jednym słowem: Jeżycjada! – Tom 21! 

 

 

 

 

Tyszka A. – Roki – Wyd. Egmont 
Stajnia w Szuminie to niezwykłe miejsce. Tutaj kucyki i koniki 

każdej maści znajdą spokojną przystań i oddanych przyjaciół. 

Zajrzyj do Szumińskich Łąk! Do stajni w Szuminie trafia nowy 

mieszkaniec Gwiazdor, piękny i dostojny lipican, który pośród 

zwykłych kucyków zachowuje się jak prawdziwa gwiazda. A 

opiekunki ze stadniny, Klara i Paulina wpadają na trop pewnej 

uroczej historii z dawnych lat 

 

 

 

Pałasz M. – Elf  Wszechmogący – Wyd. Skrzat  

                  
Duży, Młody i ich czworonożny przyjaciel Elf wyruszają wreszcie 

na upragniony urlop. I już pierwszego dnia zaczynają się 

kłopoty, bo okazuje się, że ktoś ukradł… pensjonat! Bohaterowie 

wpadają w wir kryminalnych wydarzeń, Młody znowu się 

zakochuje, a Elf, znany z instynktu tropicielskiego, 

niespodziewanie ujawni nowy, terapeutyczny talent. Latający 

husky, znikające bursztyny, elfozaury i dziwny sąsiad – to tylko 

kilka z mnóstwa  zagadek, z którymi przyjdzie się zmierzyć Elfowi i jego 

ludziom.  

                                     

 

 



C.d. Elf i pierwsza gwiazdka – Wyd. Skrzat 
 

Zbliża się Boże Narodzenie - pierwsze w życiu Elfa! Duży i Młody 

postanawiają spędzić ten czas wraz ze swoim czworołapym 

przyjacielem w Biestrzykowie, w gronie rodzinnym. Od samego 

początku wszystko jednak idzie nie tak jak powinno: chleb 

domowej roboty ucieka po całej kuchni, karp popada w 

depresję, szwedzkie śledzie od wujka Stefana zatruwają 

atmosferę w całym domu, zaś sam wujek zaczyna malować 

pisanki. Niepokojące wydarzenia mnożą się w coraz szybszym tempie, a 

domownicy nie wiedzą, że najgorsze dopiero przed nimi...                                  

Jedno jest pewne: tej Wigilii nie zapomną nigdy! 

 

 

Magmar P. – Klara w Malinowej Dolinie – Wyd. Rea 
 

Pełna ciepła i humoru opowieść o trzynastoletniej Klarze. 

Śledzimy losy dziewczynki począwszy od jej pierwszej lekcji 

jazdy konnej, poprzez późniejsze doświadczenia z własnym 

koniem Star, jak i problemy rodzinne, zmianę szkoły oraz 

relacje z nowymi przyjaciółmi.łośniczce koni. 

 

 

 

Kodeks  Przyjaźni  – Wyd. Egmont Polska 
 Po przedstawieniu zorganizowanym przez You Mix największy 

koszmar Violetty staje się rzeczywistością – dziewczyna traci 

głos. Przeżywany przez młodą piosenkarkę dramat rzutuje na 

całe jej życie – Violetta nie może porozumieć się z ojcem, a na 

dodatek coraz bardziej oddala się od Diego. Kłopoty piętrzą się i 

mnożą. Kiedy wydaje się, że gorzej już być nie może, okazuje 

się, że Franceska musi wyjechać do Włoch.  

Czy przyjaciołom ze Studia 21 uda się przekonać ojca Fran, by 

pozwolił dziewczynie zostać? Czy Violetta wróci do śpiewania? Jak ułożą się 

jej relacje z Diego? 

 

Boyne J. – Chłopiec w pasiastej  piżamie – Wyd. Replika 
 

  

Wstrząsająca historia pięknej przyjaźni na przekór złu 

szalejącej wojny. Dwóch chłopców i dwa światy... Obaj 

urodzili się w tym samym dniu, miesiącu i roku, ale los 

traktował ich do pewnego czasu zupełnie inaczej… 



 Literatura  popularnonaukowa ( różne dziedziny 

wiedzy – dla dzieci  od 11 – 13 lat) 

  Staniszewska Z. -  Dzieci w sieci dobrych manier – 

Wyd. Debit    

 Książka „Dzieci w sieci dobrych manier” jest przewodnikiem po 

internetowym życiu, przeznaczonym dla dzieci w wieku 9-12 lat. 

W przystępny i zabawny sposób zgłębia tajniki etykiety w sieci, 

zajmując się kulturą wpisów na portalach społecznościowych, 

blogach oraz użytkowaniem smartfonów i tabletów. Porusza 

temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa w Internecie.  

 

 Ułożenie na  półce – SYGNATURA  – 3 III 

 

Wibkirchen Ch. – Bezpieczni na drodze – Wyd. Debit 

 

 Kolejny bardzo sympatyczny poradnik dla najmłodszych i nie 

tylko. Tym razem czytelnicy dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać 

się na drodze pieszo i rowerem oraz w jaki sposób korzystać z 

komunikacji miejskiej. To bardzo ważne, zwłaszcza jeśli nasze 

dzieci rozpoczynają przygodę samodzielnego wyprawiania się na 

podwórko, na miasto czy do szkoły. 

 

 Ułożenie  na  półce –  SYGNATURA  –  3 III 

Kothe R.  – Eksperymenty: księga młodych 

odkrywców – Wyd. Debit 

Otaczający nas świat kryje wiele tajemnic. Bez większego trudu 

możecie je poznać i dowiedzieć się, skąd się bierze deszcz, dlaczego 

po nocy nastaje dzień, w jaki sposób rosną rośliny, jak zmienia się 

klimat, skąd się biorą kolory w telewizorze, dlaczego statki pływają, 

a balony unoszą się w powietrzu. Ponadto odkryjecie proste 

sposoby na wyhodowanie w domowych warunkach kryształków 

cukru, skonstruowanie aparatu do pomiaru wilgotności powietrza 

czy zbudowanie elektromagnesu. 

 Ułożenie  na  półce  –  SYGNATURA  –  0  III  



Zubrzycka E. – Jak przechodzić przez ulicę – GWP  

  

Ta książka uczy dziecko prawidłowego i bezpiecznego 

przechodzenia przez ulicę, brania odpowiedzialności za siebie i 

ograniczonego zaufania do współużytkowników chodników i 

jezdni. Ostrzega przed niebezpieczeństwami, szczególnie tymi, 

których pieszy nie potrafi przewidzieć, dopóki nie zostanie 

kierowcą. 

 

   Ułożenie na półce  - SYGNATURA – 3 III 

 

Tołłoczko J., Syndoman P. – Modne ozdoby z mas 

plastycznych – Wyd. Foksal 

 Krok po kroku nauczymy cię, jak przygotować różne masy 

plastyczne i jak wykonać z nich piękne i niedrogie dekoracje. 

 Ułożenie  na  półce  -  SYGNATURA   -  7 III 

 

 

 

Wajrak A. – Zwierzaki  Wajraka – Wyd. Agora 

 Dzięki tej książce już nigdy nie pomylicie gawrona z wroną, 

przestaniecie też bać się nietoperzy, które rzekomo wplątują się 

we włosy (tak, tak, to bujdy na resorach!), poznacie ryby, które 

budują gniazda, dowiecie się, że okonie polują w stadzie jak wilki, 

że w Polsce mieszkają nie tylko jadowite żmije i węże, ale 

również jadowity ssak, czym się różnią rogi od poroża, który ptak 

nie śpiewa tylko chrapie, poznacie prawdziwą kaczkę dziwaczkę 

oraz mistrzów maskowania. Gdy na mokradłach spotkacie zaś 

żółwia, nie będziecie chcieli odnieść go do zoo, myśląc, że stamtąd 

uciekł. 

 Ułożenie  na  półce  –  SYGNATURA  –  5 III 

 

 

                 


