
Zapraszamy między nasze 
biblioteczne półki w trybie 

zdalnym:)
W prezentacji umieszczone są zdjęcia najpopularniejszych 

książek dla dzieci klas młodszych, które znajdują się w 
naszej bibliotece. Katalog będzie na bieżąco aktualizowany, 

gdy wrócą do nas książeczki, które aktualnie są wypożyczone. 
W myśl powiedzenia dla każdego coś fajnego mamy nadzieję, 
że znajdziecie swoich ulubionych bohaterów i same ciekawe 

historie:)



Książeczki dla wprawiających się 
w samodzielnym czytaniu

- niektóre podzielone odpowiednio 
na poziomy 1,2,3





















Klasyka literatury 
dziecięcej



























Przygodowe, 
detektywistyczne, o 

zwierzątkach, wszelakie :)











































































Martin Widmark dorastał w Linköping , ale od 
1980 roku na stałe mieszkaj 

w Sztokholmie. Z zawodu jest nauczycielem. 
Przez 10 lat pracował 

w szkole podstawowej w Rinkeby .
Obecnie, oprócz pisaniem książek, zajmuje 

się równiez uczeniem imigrantów języka 
szwedzkiego. Pisze książki dla dzieci i 

podręczniki. W maju 2011 roku ogłoszono, że 
Widmark został uznany za najlepszego 

pisarza roku 2010 w kategorii 6 +. Był to 
siódmy rok z rzędu, kiedy dzieci głosowały na 

jego książki.



Ktoś kradnie diamenty ze sklepu jubilerskiego Muhammeda Karata. Codziennie 
ginie jeden. Wszystko wskazuje na to, że złodziejem musi być ktoś z personelu 
- Siv Leander, Ture Modig lub Lollo Smitt. Policja jest bezradna. Sprawa 
zostaje powierzona młodym detektywom Lassemu i Mai.

Zdaje się, że przestępca dokładnie wie, kiedy uderzyć! Już 
po raz trzeci w ciągu krótkiego czasu okradł kawiarnię w 
miasteczku Valleby. Za każdym razem kasa była pełna. 
Czyżby ktoś z pracowników Café Marcepan był w zmowie ze 
złodziejem? Lasse i Maja mają swoje podejrzenia.

W sklepie zoologicznym Waldemara zwierzęta od tygodnia coraz gorzej się czują. 
Papugi, świnki morskie i króliki całymi dniami śpią. Lasse i Maja podejrzewają, że mogły 
zostać otrute. Lecz kto i dlaczego miałby to zrobić? Podczas nocnego śledztwa Lasse 
i Maja widzą, że ktoś zakrada się do sklepu…



































Tą panią wszyscy dobrze znają. 
Agnieszka Chylińska, polska 

wokalistka i autorka tekstów, a także 
osobowość telewizyjna. Członkini 

Akademii Fonograficznej ZPAV. W 
latach 1994–2003 członkini 

rockowego zespołu O.N.A. Następnie 
w latach 2003–2006 wokalistka 

formacji Chylińska. Od 2009 roku 
prowadzi działalność solową. Pani 

Agnieszka jest już również autorką 
m.in. serii książek o przygodach Zezi i 

„Labiryntu Lukrecji”.



„Zezia i Giler”, to książka dla dzieci, ale także dla rodziców. Poznajcie perypetie 
8-letniej Zezi. Dowiedzcie się czemu jej młodszego brata nazywają Gilerem i kto 
to jest IDŹSTĄD.
Zezia zdradzi wam sekret na najfajniejszy na świecie sposób obierania 
ziemniaków i podpowie jak sprawić, by w szufladzie rycerze walczyli ze smokami.

“Zezia, Giler i Oczak” to zupełnie nowe przygody Zezi, nowi przyjaciele 
i nowy dom. W rodzinie Zezików duża zmiana. Pojawia się trzecie 
dziecko! Zezia Zezik, już trochę starsza, obserwuje swoimi dziecięcymi 
oczami dobrze nam znany świat i oczarowuje spostrzeżeniami. 
Opowieść o ciepłej i dobrej rodzinie – niby zwyczajna, a jednak 
niezwykle głęboka. Mądra, wzruszająca i zabawna. Dla dzieci i 
dorosłych.

"Labirynt Lukrecji", czyli tajemniczy labirynt i dziewczynka, która postanowiła 
przestać mówić. Pięknie ilustrowana baśniowa opowieść o Lukrecji i jej rodzicach 
mieszkających w starej kamienicy. O jesiennej szarudze i wiosennym ociepleniu, o 
wyczekiwanych z niecierpliwością zagadkowych kopertach i tęsknocie za szczęściem.

































































































Bajki, baśnie, legendy, 
opowiadania, wierszyki….







































































Przyrodnicze, 
podróżnicze































Dla sportowców, 
naukowców, historyków, 
językowców i nie tylko 

…. :)















Coś dla szlifujących 
angielski:) Książeczki 
z tekstem również w 
języku angielskim.








