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ZAGADKA BIBLIOTEKI  /  ZOFIA STANISZEWSKA ; [ ILUSTRACJE ARTUR 
NOWICKI] . –  KATOWICE : WYDAWNICTWO DEBIT, 2017.  

Z biblioteki w tajemniczych okolicznościach ginie cenny 

historyczny dokument. Ignacy i Mela postanawiają wytropić 

złodzieja. Czy wystarczy im sprytu i spostrzegawczości, żeby 

rozwiązać kryminalną zagadkę i pomóc mamie, dyrektorce 

biblioteki? 

Detektywistyczne opowiadanie o bliźniakach, niepodobnych 

do siebie jak pies i kot, zabierze cię w podróż do świata 

pełnego niespodzianek, gdzie wszystko może się wydarzyć. 

Nawet to, że ty pierwszy wpadniesz na trop złodzieja! 

Sygnatura: 32176 



B ASIA I  BIBLIOTEKA /  ZOFIA STANECKA, MARIANNA OKLEJAK. –  
WARSZAWA : HARPERCOLLINS POLSKA SP. Z O. O. , 2021.  

Jak rozwinąć wyobraźnię dziecka i pokazać mu, że książki są 

ciekawą formą nauki i zabawy? Z książką "Basia i biblioteka" 

dzieci rozwiną swoją wyobraźnię i odnajdą frajdę w 

przewracaniu kolejnych kartek podczas wspólnej nauki i 

zabawy razem z bohaterką - Basią. 

Sygnatura: 32181  



O DZIEWCZYNCE, KTÓRA  CHCIAŁA  OCALIĆ  KSIĄŻKI  /  KLAUS HAGERUP ; 
ILUSTROWAŁA  L ISA AISATO ; PRZEŁOŻYŁA  IWONA ZIMNICKA. –  
WARSZAWA: WYDAWNICTWO CZARNA OWCA, 2019.  

Wiesz, co dzieje się z książkami, których nikt nie wypożycza 

w bibliotece? Anna już wie. Znikają! Ale co dzieje się z 

wszystkimi, którzy w tych książkach mieszkają? Czy też 

znikną? Anna nie może do tego dopuścić! Postanawia ocalić 

zapomniane książki. Tylko jak? 

 

Oto magiczna opowieść o miłości do świata książek 

napisana przez jednego z najwybitniejszych pisarzy 

norweskich i przepięknie zilustrowana przez Lisę Aisato. 

 Sygnatura: 32167 



FRANKLIN MÓWI  "PRZEPRASZAM" /  [ŚCISŁĄ  ADAPTACJĘ  KSIĄŻKOWĄ  WERSJ I  
TELEWIZYJNEJ  NAPISAŁA  SHARON JENNINGS]. –  KATOWICE : "DEBIT" , 
2021.  

Nowa seria opowieści o Franklinie obejmuje książeczki oparte 

na odcinkach popularnej serii filmów animowanych, 

emitowanych w telewizji. Bohater, jego rodzina i koledzy, w 

pełni pozostają sobą, zmienia się tylko nieco szata ilustracyjna, 

nawiązując do konwencji telewizyjnej kreskówki. Przygody, 

rozterki i zadziwiające pomysły głównego bohatera zachowują 

zatem dobrze znany czytelnikom styl, nieodmiennie wywołując 

sympatię małych odbiorców i uśmiech dorosłych. 

Tym razem Franklin przekona się jak ważne są "magiczne" 

słowa, które powinno znać i używać każde grzeczne dziecko. 

Sygnatura: 32162 



FRANKLIN I  KSIĄŻKA  Z BIBLIOTEKI /  [HISTORIA ZOSTAŁA  NAPISANA PRZEZ 
SHARON JENNINGS ; ILUSTRACJE  CÉLESTE  GAGNON ET AL. ; 
TŁUMACZENIE  PATRYCJA ZARAWSKA]. –  KATOWICE : WYDAWNICTWO 
DEBIT, 2021.  

W tej serii każda książka zawiera pełną przygodę Franklina i 

jego przyjaciół, tyle że przedstawianą w skrócie i opisaną 

łatwym językiem. Proste zdania i nieskomplikowane słowa 

to zachęta dla dziecka, które właśnie uczy się czytać. 

Przedszkolaki mają doskonałą okazję, by zacząć naukę 

czytania ze swoim ulubionym bohaterem, a sześciolatki i 

starsze dzieci zapewne przeczytają łatwy tekst 

samodzielnie. 

Sygnatura: 32161 



DLACZEGO? DLACZEGO? DLACZEGO? : (PRAWIE)  WSZYSTKIE SEKRETY LUDZI  I  
ZWIERZĄT  /  DOROTA SUMIŃSKA  ; ILUSTRACJE JOANNA ŻERO  ; 
[KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA MARTA BIAŁECKA -P IKUL, 
ALEKSANDRA PIOTROWSKA] . WYDANIE PIERWSZE W TEJ EDYCJI . –  
KRAKÓW  : WYDAWNICTWO LITERACKIE, 2019.  

Dla dociekliwych dzieci i wciąż ciekawych świata dorosłych. 

(Prawie) wszystko, co chcielibyście wiedzieć o zwierzętach i 

ich zwyczajach, a także o sobie samych. Zaskakujące 

obserwacje, wspaniałe anegdoty, humor i ogromna dawka 

wiedzy. Książka, która pomoże każdemu, nie tylko dziecku, 

lepiej rozumieć otaczający nas świat.  

Sygnatura: 32159 



DRZEWA  /  P IOTR SOCHA, WOJCIECH GRAJKOWSKI. –  WARSZAWA : 
WYDAWNICTWO DWIE SIOSTRY, 2018.  

Odwiedź niezwykły świat drzew. Zobacz, kto w nich 

mieszka, kto je zjada, kto przenosi ich nasiona. Obejrzyj te 

najwyższe, najstarsze i najgrubsze. Spotkaj entów, Adama i 

Ewę, Robin Hooda i Buddę. Przyjrzyj się pracy drwala i 

zobacz, jakie budowle, instrumenty i wehikuły można zrobić 

z drewna. Poznaj drzewo życia, drzewo ludojada i święty 

figowiec. Zajrzyj do lasu. Zapuść się w puszczę. 

Sygnatura: 32145 



KOLOROWE KOSZE : B AJKI  O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ  /  BEATA BARBARA 
JADACH. WYDANIE 2 . –  WARSZAWA : CZYTAMISIE , 2021.  

Bajki, które znajdziecie w tej książeczce, opwiada Wam Pani 

Beata Bajarka. Pani Beata Bajarka mieszka w krainie Za 

Siedmioma Lustrami, ma długi, ciemny stół, na stole świece 

w złotych lichtarzach i wielka księgę, oprawioną w 

czerwone płótno, a w książce tej są bajki, bajki, bajki... 

Sygnatura: 32224 



JESTEŚ  KIMŚ  WYJĄTKOWYM  : RELAKSACJE DLA DZIECI  /  MARTYNA BRODA ; 
ILUSTRACJE : KAROLINA HYLA. –  WARSZAWA : MAMANIA, COPYRIGHT 
2020.  

Zbiór pięknie zilustrowanych historii umożliwiających 

dzieciom wejście w stan głębokiego relaksu, wraz z 

instrukcją przeprowadzania relaksacji i propozycjami ich 

modyfikacji w zależności od indywidualnych potrzeb. 

Sygnatura: 32220 



KICIA KOCIA W LESIE : ZWIERZĘTA  POLSKICH LASÓW  /  ANITA GŁOWIŃSKA . –  
POZNAŃ  : MEDIA RODZINA, COP. 2016.  

Ta książka jest kolejną pozycją, dzięki której mali czytelnicy 

mogą odkrywać przygody Kici Koci.  Dziecko może książkę 

czytać i oglądać, ale i współtworzyć. Może dopisać zdanie od 

siebie lub dorysować na ilustracji, co tylko zapragnie. Tym 

razem wraz z rezolutną kotką mały czytelnik poznaje zwierzęta 

polskich puszcz i lasów. 

 

Jeżeli lubicie Kicię Kocię i jej przygody, koniecznie sięgnijcie po 

tę pozycję! Bez wątpienia pokochacie ją tak mocno, jak 

pozostałe książeczki z serii! Serię polecamy małym czytelnikom 

– już od 2. roku życia, chociaż do współtworzenia tej właśnie 

książki o Kici Koci przydadzą się choć niewielkie umiejętności 

manualne. 

Sygnatura: 32223 
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