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Jesteś ważny Pinku! : książka o poczuciu własnej wartości : dla dzieci i dla rodziców trochę też / Ula 

Młodnicka ; [ilustracje] Agnieszka Waligóra. – Gliwice : Sensus - Helion, copyright 2020.

Ty też jesteś unikalny, wiesz? Każdy z nas jest. Takiego

drugiego Ciebie nie ma nigdzie na świecie. Dlatego jesteś

jedyny i niepowtarzalny. Co nie znaczy, że idealny. Masz zalety

i wady. Każdy z nas je ma. To one nas budują. One sprawiają,

że jesteśmy wartościowi tacy, jacy jesteśmy. Tak jak Pink -

Twój nowy przyjaciel.

Pink to mały stwór, który wciąż rośnie. Jest trochę nieśmiały

i nie zawsze pewien, czy to, co myśli i czuje, jest dobre. Boi się

swoich słabych stron, bo jeszcze nie wie, że powinien je

zaakceptować. Zastanawia się, czy jest tak samo ważny jak

inni. Obserwuje siebie i stara się ze sobą zaprzyjaźnić.
Sygnatura: 32066  



Wszystkie kolory świata : autorzy zebrani / Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. 

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA – książka, która daje

siłę!

43 pisarzy i ilustratorów stworzyło 20 wyjątkowych

utworów, które odwołując się do empatii, przynoszą

nadzieję na lepszy i otwarty na różnorodność świat.

Ta książka wzięła się z odruchu solidarności

z dzieciakami, które znają smak szykan i wykluczenia

z powodu swojej inności. Inności, która może być

darem, bogactwem, ale i ciężkim brzemieniem.
Sygnatura: 32112



Książka, dzięki której pokochasz książki - nawet jeśli nie lubisz czytać / tekst i il. Françoize Boucher ; 

[tł. Katarzyna Radziwiłł]. – Warszawa : Muchomor, 2017.

Francoize Boucher podaje 50 powodów, dla ktorych warto kochać
książki:i kilka dobrych powodów do książek miłości! Są tu opisane
z humorem prawdziwe powody i zupełnie szalone wymyślone!
Książka dla całej rodziny, dzieci i dorosłych, a szczególnie dla tych,
którzy nie lubią czytać!

Od wydawcy:

Ta książka zdradza wielkie tajemnice dotyczące magicznej mocy
książek. Oto dwie z nich:

1. Dzięki umiejętności czytania możesz żywić swój mózg, sprawnie
myśleć i realizować swoje największe marzenia.

2. Każda książka to skarb, dzięki któremu stajesz się bogatszy.

Chcesz poznać inne? Zajrzyj do środka!
Sygnatura: 30726



Bezpieczne dziecko w domu / [ilustracje Andrzej Chalecki ; koncepcja serii i tekst Marta Łykowska]. 

– Janki k. Warszawy : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, 2018.

Co maluch powinien wiedzieć, aby zachować bezpieczeństwo w domu: 

• jak postępować w razie wybuchu pożaru 

• gdzie szukać pomocy w przypadku zranienia 

• jak bezpiecznie korzystać z urządzeń pod napięciem 

• w jakich okolicznościach wezwać pomoc 

• jakie są numery telefonów alarmowych 

Sygnatura: 31813



Przyjaciele z dżungli : książka z szablonami / David McKee. – Poznań : Publicat, 2015.

Zaprojektuj własną ilustracyjną opowieść o Elmerze

i jego przyjaciołach.

Dzięki załączonym szablonom na 32

niedokończonych obrazkach wyczarujesz świat

swoich ulubionych przyjaciół z elmerowej dżunglii.

Szablony możesz wyjąć z książeczki

i wykorzystywać oddzielnie.

Sygnatura: 31039



Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. – Warszawa : 

Prószyński i Spółka, 2018. 

Ta książka oprócz wiedzy psychologicznej

zawiera praktyczne ćwiczenia

i podpowiedzi, jak postępować, by

dziecko - już na etapie bycia

przedszkolakiem, aż po nastolatka, miało

szansę na mądre i odpowiedzialne

kierowanie swoim życiem.

Sygnatura: 31615



Akademia wycinania : papierowe warsztaty / [aut. Marcelina Grabowska-Piątek ; zdj. Marcelina 

Grabowska-Piątek]. – Kalisz : Martel Wydawnictwo i Dystrybucja Książek, [2017]. 

Akademia wycinania Papierowe warsztaty to wspaniała

książeczka, dzięki której każde dziecko będzie mogło

wyczarować z papieru sympatyczne zwierzątka, piękne

kwiaty i inne oryginalne ozdoby. Wystarczy tylko

trochę kolorowego papieru, nożyczki i klej. Wszystkie

zawarte w książce propozycje są bardzo łatwe do

wykonania. Dodatkowo każdy opis opatrzony jest

barwnymi fotografiami, na których przedstawiono,

krok po kroku, jak należy wykonać papierową ozdobę.

Sygnatura: 30743



Dzień dobry, moje emocje ! : praktyczna pomoc edukacyjna dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Renata 

Malek. – Wydanie 1. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019.

Czy dzieci potrzebują książek o emocjach? Przecież każdy okazuje je tak, jak potrafi.
Nie trzeba nikogo uczyć śmiać się lub płakać. Nie ma dobrych i złych emocji.
Wszystkie są częścią nas. A jednak emocje są czasami od nas silniejsze i tracimy nad
nimi kontrolę. Jak to się dzieje, że czujemy się przeszczęśliwi, a jednak z oczu płyną
nam łzy? Jak okazywać swoją złość, nie sprawiając przykrości innym? Czy strach
może budzić śmiech? Książka ta powstała, by pomóc młodym czytelnikom nazywać i
rozumieć różne emocje, zarówno własne, jak i innych. Zadanie to ułatwić mają
przedstawione na kolejnych stronach realistyczne fotografie, krótkie teksty oraz
opracowane do nich pytania i proste polecenia. Pracując z tą publikacją, dziecko
odkrywa, że wszystkie jego emocje, nawet te trudne, są niezwykle ważne. Uczy się, jak
można je przeżywać, nie krzywdząc innych. Być może silne uczucia doznawane
w danej sytuacji, do tej pory nienazwane i przykre, staną się dla dziecka bardziej
zrozumiałe i oswojone – takie, z którymi nie podejmuje się walki, ale które wita się jak
bliskich: „Dobrze, że jesteście! Dzień dobry, moje emocje!”. Sygnatura: 31369



Zgaduj zgadula : książka aktywizująca / Marcin Przewoźniak ; [il. Marta Kurczewska, Elżbieta 

Jarząbek]. – Poznań : Papilon - Publicat, 2013.

Niezwykły zbiór wierszowanych zagadek edukacyjnych,

które pobudzą wyobraźnię dziecka i zmotywują do

samodzielnego myślenia.

Dodatkowo każdą odpowiedź dziecko może

samodzielnie napisać lub narysować. Książka

w rewelacyjny sposób rozwija twórcze myślenie

i koncentrację, słownictwo oraz umiejętności manualne.

Książka zapewni dzieciom dobrą zabawę na długie

godziny, a rodziców i nauczycieli z pewnością zainspiruje

do wielu wspólnych zajęć. Sygnatura: 29898



Uczucia, co to takiego? / tekst Oscar Brenifier, il. Serge Bloch ; przeł. z fr. Magdalena Kamińska-

Maurugeon. – Wyd. 1, nakł. 4. – Poznań : Wydawnictwo Zakamarki, 2017.

Seria DZIECI FILOZOFUJĄ skonstruowana jest w formie
rozmowy dzieci i dorosłych. Wykorzystując naturalną prostotę
dziecięcych pytań i odpowiedzi, książki te otwierają drzwi do
odwiecznych filozoficznych problemów, takich jak znaczenie życia,
etyka, emocje, tożsamość czy świadomość.

Każdy tom zawiera sześć ważnych pytań. Każde pytanie prowadzi
do sześciu możliwych odpowiedzi, których mogłoby udzielić
dziecko. Z kolei każda odpowiedź prowadzi do kilku nowych pytań,
które w jakiś sposób podważają wcześniejszą odpowiedź.
A wszystko to w odniesieniu do codziennego życia dziecka.

Charakterystyczne ilustracje oparte na koncepcji żartu rysunkowego
pomagają spojrzeć na omawiany problem w sposób humorystyczny,
delikatny, poetycki czy nawet nieco wywrotowy – wszak myślenie to
świetna zabawa!

Sygnatura: 31286



Oprac.

Anna Nowak

CDN PBP Filia w Słupcy


