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Nowości książkowe dla dzieci i młodzieży.
Zapraszamy do zapoznania się z nowościami książkowymi dla dzieci i młodzieży.

"Długie uszy i małe przygody" Joanna Wachowiak
Ciepłe, pogodne opowiadania z filozoficzną nutką, których bohaterem jest królik Długie Uszy. Małe przygody i
spotkania z innymi stworzeniami pozwalają mu lepiej zrozumieć siebie i swoje emocje, uczyć się różnorodności świata,
względności ocen, akceptacji własnych słabości i odmienności innych oraz doceniania tego, co niesie życie. Dla
wszystkich tych, którym się podobały “Opowiastki dla małych uszu” i “Historyjki dla małych uszu”.
Dla dzieci 3- 7 lat
"Dżok. Legenda o psiej wierności" Barbara Gawryluk
Dżok był już dorosłym psem, kiedy pan Nikodem zabrał go ze schroniska dla zwierząt. Zaprzyjaźnili się, razem
dokonali niezwykłych rzeczy – od całkiem drobnych (dzięki nim dwaj chłopcy polubili czytanie ksiażek!) po wielkie (to
oni uratowali kamienicę przed pożarem). Dziś zna te historie każdy krakowianin – a to za sprawą Dżoka, który zapadł
w pamięci wszystkich, dzięki swojej niezwykłej psiej wierności. Ta historia zdarzyła się naprawdę. Mimo iż całkiem
niedawno – już dziś nazywana jest legendą, a jej bohater – Dżok, ma swój pomnik w Krakowie. Dlaczego Dżok był taki
niezwykły? Jakie miał przygody? Przeczytajcie koniecznie tę opowieść. Wyróżnienie jury dziecięcego Polskiej Sekcji
IBBY w konkursie na Dziecięcy Bestseller Roku 2007 Książka wpisana na złotą listę Fundacji ABC, prowadzącej akcję
"Cała Polska czyta dzieciom"
Książka z płytą CD - czyta Marcin Kobierski
"Chrząszcz w gąszczach" Katarzyna Vanevska
ŁAMAŃCE JĘZYKOWE są tu dowcipnie zilustrowane.
BŁYSKOTLIWE WIERSZYKI zawierają trudne w wymowie słowa – okazja do zabaw logopedycznych.
PROSTE WYJAŚNIENIA nowych słów są zrozumiałe dla młodego czytelnika.
Ta PIĘKNIE i NIEBANALNIE zilustrowana książka stanowi DOBRY WSTĘP do praktycznych ćwiczeń wymowy i
zainteresowania dziecka językiem polskim. Każda rozkładówka jest poświęcona JEDNEMU ŁAMAŃCOWI JĘZYKOWEMU.
Na jego podstawie opiera się RYMOWANKA, która ma postać krótkiej historyjki i zawiera słowa nowe oraz trudne w
wymowie. Dzięki temu nie tylko zapewnia GIMNASTYKĘ JĘZYKA, lecz także WZBOGACA WIEDZĘ. Treści zawarte w
wierszyku przedstawia ZABAWNA ILUSTRACJA. Całości dopełniają przykłady ŁAMAŃCÓW DO ĆWICZEŃ wzbogacone
dodatkowym rysunkiem.
"Dokąd niedźwiedzie wędrują nocą?" Katarzyna Zielińska
O tym, co dzieje się w przedszkolu... nocą. Wtedy, kiedy dziecięce rysunki ożywają, a ich bohaterowie wędrują przed
siebie na spotkanie przygody. Przy okazji - spora dawka wiedzy o niedźwiedziach.
Książka nagrodzona w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży,
organizowanego przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” pod Honorowym Patronatem Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznika Praw Dziecka, Biblioteki Narodowej i Ambasady Szwecji.
O tym, co dzieje się w przedszkolu... nocą. Wtedy, kiedy dziecięce rysunki ożywają, a ich bohaterowie wędrują przed
siebie na spotkanie przygody. Przy okazji - spora dawka wiedzy o niedźwiedziach.
Książka nagrodzona w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży,
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organizowanego przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” pod Honorowym Patronatem Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznika Praw Dziecka, Biblioteki Narodowej i Ambasady Szwecji.
"Dom na kurzych łapach" Sophie Anderson
Magiczny świat, w którym budząca grozę „Baba Jaga” spotyka „Anię z Zielonego Wzgórza”
Fantastyczna baśń o przeznaczeniu i sile przyjaźni oraz rodzinnych więzów.
Dwunastoletnia Marinka mieszka z babcią w niewielkiej chatce. Co może być w tym niezwykłego? Cóż, nie każdy
mieszka z prawdziwą Babą Jagą w domu na kurzych łapach, który co chwilę wędruje w inne miejsce. Może ukrywać się
w ciemnym lesie, lub przycupnąć pod szczytem wysokiej góry, gdzie nikt go nie znajdzie. Nikt z żywych.
Babcia jest Strażniczką Bramy pomiędzy światami i wskazuje drogę umarłym. Marinka czuje się przez to bardzo
samotna. Jak ma znaleźć przyjaciela, mieszkając w domu, który wciąż ucieka od ludzi pełnych życia?
Kiedy poznaje dziewczynkę ze świata umarłych postanawia pielęgnować tę przyjaźń wbrew wszystkim zasadom. Przez
jej decyzję Baba Jaga znika w tajemniczych okolicznościach. Marinka musi wykazać się teraz odwagą i odnaleźć
ukochaną babcię po drugiej stronie Bramy. Dom na kurzych łapach ma jednak zupełnie inne plany.
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