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''Zaopiekuj się mną''''Zaopiekuj się mną''
Bohaterami książek z serii Zaopiekuj
się mną są głównie koty i psy.
Książeczki poruszają ważne tematy
związane z opieką nad zwierzakami,
podkreślając rolę przyjaźni i
odpowiedzialności za życie innej istoty.
Mali czytelnicy dowiadują się na
przykład, co zrobić, gdy zwierzak się
zgubi lub ucieknie, jak zaopiekować się
szczeniakiem, dlaczego decyzja o
przygarnięciu zwierzęcia nie należy do
najłatwiejszych i jak pogodzić
stworzenia, które nie mogą się
porozumieć.





''Dzieci z Bullerbyn''''Dzieci z Bullerbyn''

i

Dzieci z Bullerbyn" to historia małej Lisy, która opowiada o życiu w
maleńkiej osadzie, w której znajdują się zaledwie trzy osady. Bullerbyn
zamieszkuje początkowo jedynie szóstka dzieci: siedmioletnia Lisa, jej

bracia: Lasse i Bosse, Anna i Britta oraz Olle i jego mała siostrzyczka
Kerstin. Dzieci z Bullerbyn nigdy się nie nudzą, mają wiele niesamowitych
przygód i bujną wyobraźnię, która pozwala im wymyślać rozmaite zabawy.

Masę czasu spędzają na świeżym powietrzu, zajmują się zwierzętami,
pomagają rodzicom. Lisa szczegółowo opowiada o wszystkich szwedzkich
tradycjach, celebruje święta, pilnie się uczy. Dzieciaki z Bullerbyn są bardzo

samodzielne, zaradne i mają świetne pomysły.



''Magiczne drzewo''''Magiczne drzewo''
Magiczne Drzewo to cykl powieści autorstwa Andrzeja Maleszki. Opowiada o

zaczarowanych przedmiotach i kłopotach, jakie sprawiają. Powstały one w 2000
roku, gdy w Dolinie Warty burza powaliła tytułowe drzewo – stary dąb. Z magią

zmaga się w książkach trójka rodzeństwa: Tośka, Filip i Kuki. Seria Magiczne Drzewo
liczy obecnie 12 tomów. W części pierwszej Magiczne Drzewo: Czerwone krzesło
poznajemy głównych bohaterów i ich rodzinę. Ich przygody rozpoczynają się od

znalezienia w rzece tytułowego mebla. Okazuje się, że krzesło spełnia życzenia – ale
nie tylko te dobre… Przysparza im sporo problemów, gdy przemienia ciotkę w małą
dziewczynkę, stwarza klona Kukiego albo groźnego olbrzyma. W kolejnych tomach

rodzeństwo i ich przyjaciele stykają się również z innymi przedmiotami wykonanymi
z Magicznego Drzewa, m.in. Mostem Zapomnienia, kostką do gry, figurką, łukiem i

strzałami czy berłem.  Gandalf.com.pl





''Plastusiowy pamiętnik''''Plastusiowy pamiętnik''
„Plastusiowy pamiętnik” to historia

małego plastelinowego ludzika
ulepionego przez uczennicę pierwszej
klasy Tosię podczas lekcji plastycznej.

Plastuś mieszkał w piórniku dziewczynki,
a jego sąsiadami były przybory szkolne:
pióro, stalówki, gumka Myszka, ołówek i

scyzoryk. Ludzik miał mały czerwony
zeszycik, taki jak jego właścicielka i
zapisywał w nim wszystkie swoje
przygody. Zrobił go z kolorowego

papieru, który Tosia wycinała na lekcji
rysunku. 



WierszeWiersze
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. 



BaśnieBaśnie
Twórczość Andersena zawarta w

baśniach ma głęboki sens i
ponadczasową wartość. Magiczny świat

mówi wbrew pozorom o sprawach
codziennych. Poprzez pokazanie perypetii
inteligentnych zwierząt i zaczarowanych

stworzeń, autor chce pokazać
czytelnikowi w jaki sposób należy

postępować w życiu. Sam Andersen
mówił, że pisze baśnie po to "aby i

dorosłym podsunąć od czasu do czasu
jakąś myśl!" I rzeczywiście, w każdej baśni

można doszukać się odzwierciedlenia
tego, z czym spotykamy się na co dzień.



''Opowieści z Narni''''Opowieści z Narni''
To poruszająca wyobraźnię opowieść o czwórce rodzeństwa, które przypadkiem

odkrywają przejście do niezwykłej krainy – Narni. Tak zaczyna się pierwszy tom serii książek
dla dzieci Opowieści z Narnii, po przeczytaniu którego czytelnicy z niecierpliwością czekają
na moment, w którym poznają dalsze losy. Na tę opowieść składa się siedem tomów, które
razem tworzą serię wydawniczą – wydarzenia opisane w nich są luźno ze sobą powiązane.

Łączą je występujący bohaterowie, jednak każda część stanowi odrębną, zamkniętą
historię. Sprawia to, że czytelnik nie musi przeczytać wszystkich siedmiu części w jednej,

określonej kolejności..

https://www.mediarodzina.pl/kategoria-produktu/dla-dzieci/
https://www.mediarodzina.pl/seria/opowiesci-z-narnii/




''Pipi''''Pipi''
Tomi i Annika wyjeżdżają na tydzień do babci. Po powrocie do domu czeka ich prawdziwa

niespodzianka. Okazuje się, że do sąsiedniej willi, zwanej Willą Śmiesznotką, wprowadziła się pewna
mała dziewczynka. Teraz w końcu będą mieli z kim się bawić. A przyznać trzeba, że w towarzystwie
dziewięcioletniej Pippi nie sposób się nudzić.Już sam wygląd głównej bohaterki jest niezwykły. Ma
włosy koloru marchewki sterczące po bokach głowy w dwóch sztywnych warkoczach. Ma nos w
kształcie kartofelka cały obsypany piegami. Na chudych nogach nosi pończochy: jedną brązową,

drugą natomiast czarną. A na nogach ma czarne buty o wiele na nią za duże. Buty te kupił jej tata
gdzieś w Ameryce Południowej i od tego czasu Pippi nie chciała już nosić innych. Najbardziej
niezwykły natomiast jest fakt, że Pippi to osoba obdarzona ogromną siłą. Potrafi unieść konia

stojącego na drzwiach od stodoły i spacerować z nim po ogrodzie. Tomi i Annika są zachwyceni
nową sąsiadką. Rozpoczyna się niesamowita przygodai





''Karolcia''''Karolcia''
Książka opowiada o przygodach

ośmioletniej Karolci i jej rówieśnika i
przyjaciela Piotrusia. Karolcia

znajduje cudowny koralik, który ma
tę czarodziejską właściwość, że

spełnia każde życzenie dziewczynki.
Kiedy Karolcia i Piotr odkrywają

magiczne działanie zaczarowanego
koralika, decydują, że wykorzystają ją

by pomagać innym, uczynić świat
lepszym, a także… żeby spełnić

swoje najśmielsze marzenia. Ale
rzeczywistość szybko ich zaskoczy. 
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