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Czerwony Kapturek Historię Czerwonego Kapturka znamy 
wszyscy w przeróżnych wersjach. 
Opowieść o dziewczynce w czerwonej 
czapeczce i wilku ma średniowieczne 
korzenie, a już w końcu XVII w. ukazała 
się w zbiorze baśni spisanych przez 
Charles’a Perraulta (1628–1703). 
Bracia Wilhelm i Jacob Grimmowie 
(1786–1859 i 1785–1863) uzupełnili ją 
o szczęśliwe (nie dla wilka!) 
zakończenie.



Martynka

 Cykl książek dla dzieci. Seria 
liczyła 60 książek, które zostały 
przetłumaczone na wiele różnych 
języków. Sprzedała się w około 100 
milionach egzemplarzy i jest jedną 
z najlepiej sprzedających się serii 
książek. Kiedy w 1997 roku zmarł 
autor Gilbert Delahaye, dzieło 
kontynuował Jean-Louis Marlier, 
syn Marcela Marliera. Seria 
zakończyła się w 2011 roku, kiedy 
zmarł ilustrator Marcel Marlier. 



Wiersze Jana Brzechwy

Wiersze Jana Brzechwy to klasyka literatury 
dziecięcej.Jego dorobek w poezji dziecięcej 
jest znacznie większy. Wierszowane historyjki 
poety są lubiane zarówno przez dzieci, jak i 
dorosłych. Wiersze Jana Brzechwy to świat 
pełen przygód, w którym głównymi postaciami 
są zwierzęta ( hipopotam, kaczka, kwoka, żuk, 
stonoga, pies, jeż, żaba, wrona, ślimak ) i rośliny 
( pomidor, koper, szczypiorek, kalarepka, groch, 
pietruszka, cebula, burak, fasola ). Poza 
humorem, utwory zawierają zaskakujące 
zakończenie, często poprzez zaprezentowana 
historyjkę, uczą i wychowują, ośmieszają 
naganne zachowanie, a pochwalają dobre.



Wiersze Jana Brzechwy



Lokomotywa
Lokomotywa – wiersz dla dzieci 
autorstwa Juliana Tuwima, po raz 
pierwszy wydany w 1938 roku. Ze 
względu na silne wykorzystanie 
dobierania wyrazów tak, aby 
naśladowały one brzmieniem 
określone zjawisko, wiersz ten jest 
przykładem onomatopei. 
Lokomotywa powstała pod koniec 
twórczości poety i jest uznawana 
za jedno z jego najbardziej znanych 
dzieł.



Franklin

Seria opowiada o małym żółwiu 
Franklinie, który przeżywa przygody ze 
swoimi przyjaciółmi: Misiem (najlepszy 
przyjaciel), Ślimakiem, Wydrą, Gąską, 
Lisem, Skunksem, Królikiem i Bobrem. 
Postać żółwia Franklina stworzyła 
kanadyjska pisarka Paulette Bourgeois. 
Spod jej pióra wyszło ponad ćwierć setki 
książeczek o Franklinie, ilustrowanych 
przez Brendę Clark. Franklin ma w 
późniejszych odcinkach siostrzyczkę: 
Harriet, nazywaną najczęściej żółwinką.



Ania z Zielonego Wzgórza
 Seria powieści 
młodzieżowych autorstwa 
kanadyjskiej pisarki Lucy Maud 
Montgomery opowiadająca o 
losach Ani Shirley, osieroconej 
dziewczynki wychowanej w 
Avonlea[a] przez rodzeństwo 
Marylę i Mateusza 
Cuthbertów.



Dziękuje za uwagę!
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