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1. 125 baśni do opowiadania dzieciom / [wyb.] Władysław Kopaliński. - Warszawa : Rytm, cop. 2016.
ISBN 978-83-7399-672-4
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122442
Autor dokonał wyboru baśni różnych krajów Europy i Azji mówiących o postaciach, które powinny
być bliskie każdemu dziecku.  Myślą przewodnią autora  jest  opowiadanie dziecku baśni  własnymi
słowami i stylem jemu znanym, po uprzednim przeczytaniu sobie tekstu. Ta forma stwarza intymną
wspólnotę między opowiadającym i słuchaczem.

2. Bajki  filozoficzne  :  opowieści  mędrca  Sofiosa  /  Michel  Piquemal  ;  przeł.  [z  fr.]  Maria
Braunstein, Michał Krasicki ; il. Agnieszka Malmon. - Warszawa : Muchomor, 2016.
(Muchomor - Filozofia)
ISBN 978-83-89774-98-9
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122410
Ta  książka  uczy  myślenia,  a  nie  historii  myśli.  Kurs  filozofii  w  wydaniu  Michela  Piquemala
i  Sofiosa  nie  wymaga  wcześniejszego  przygotowania,  nie  obciąża  pamięci  nazwiskami,  datami
i  nazwami  nurtów  filozoficznych.  Sofios  w  prosty  sposób  opowiada  o  wielkich  pytaniach
i dylematach moralnych nurtujących ludzkość od zawsze. O prawdziwych wartościach rozprawiają tu
nie  tylko  ludzie,  ale  też  zwierzęta  i  rośliny.Te  bajkowe  wykłady  sięgają  do  korzeni  filozofii,
a jednocześnie odbiegają od tradycyjnych metod nauczania.

3. Bajki  filozoficzne  :  świat  mitologii  /  Michel  Piquemal  ;  przeł.  [z  fr.]  Maria  Braunstein,
Michał Krasicki ; il. Agnieszka Malmon. - Warszawa : Muchomor, 2016.

(Muchomor – Filozofia)
ISBN 978-83-89774-93-4
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122409 ; Wypożyczalnia Łask: sygn. 32268
Kolejny tom serii  "  Bajki  Filozoficzne"  !  Tym razem Michel  Piquemal  przybliża  czytelnikom mity
greckie, opatrując je własnym, ułatwiającym interpretację, komentarzem. 

4. Co ty mówisz?! : magia słów czyli Retoryka dla dzieci / Aneta Załazińska, Michał Rusinek. -
[Wyd. 3]. - Łódź : Literatura, 2015.
ISBN 978-83-7672-195-8
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122183 ; Wypożyczalnia Łask: sygn. 32194

5. Co ty mówisz?! : magia słów czyli Retoryka dla dzieci / Aneta Załazińska, Michał Rusinek. -
[Wyd. 2.]. - Łódź : Literatura, 2014.
ISBN 978-83-7672-195-8
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 12243-122439;  Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45178
Książka  to  fantastyczny  poradnik  skierowany  do  najmłodszych.  Jak  mówić  żeby  zainteresować
swojego  rozmówcę.  Jak  przekonać  innych  do  swoich  pomysłów  w  sposób  taktowny  i  ciekawy.
Książka  napisana  w  sposób  bardzo  przystępny,  Dodatkowy  ważny  element   stanowią  rady  –
„przypominajki”  zebrane  na  końcu  każdej  historyki  i  ćwiczenia,  które  pomagają  młodemu
czytelnikowi wypróbować w praktyce to, czego właśnie się nauczył. 

6. Franek i miotła motorowa / Agnieszka Frączek ; il. Joanna Rusinek. - Warszawa : Egmont Polska, 2014.
(Czytam Sobie. Poziom 1, Składam Słowa) ; (Edukacyjny Egmont)
ISBN 978-83-281-0325-2
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 123042
Prosta  i  zabawna historia  o  zwariowanym ptaku  Franku,  który  lata  po  mieście  na...  miotle.  Jego
szalone przygody wprowadzają niezłe zamieszanie.Trzypoziomowy program Czytam sobie to kolekcja
wspierających  naukę  czytania  książek  przeznaczonych  dla  dzieci  w  wieku  5-7  lat.  Bardzo  duża
czcionka ułatwia czytanie. Wybrane słowa zostały również przeliterowane  i umieszczone w ramkach,
dzięki czemu dzieci mogą ćwiczyć głoskowanie. Nauka czytania z tą serią to prawdziwa przyjemność.
Książki z serii Czytam sobie zostały opracowane na podstawie zaleceń metodyków. 
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7. Księga gramatyki... Lamelii Szczęśliwej / Joanna Krzyżanek. - Poznań : LektorKlett, [2010].
ISBN 978-83-7608-155-7
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 121033

8. Księga ortografii... Lamelii Szczęśliwej / Joanna Krzyżanek. - Poznań : LektorKlett, [2010].
ISBN 978-83-7608-154-0
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 121032
Bohaterką ksiąg ortografii  i  gramatyki  jest  emerytowana nauczycielka  Lamelia  Szczęśliwa,  kocha
komputery, bo są nieprzewidywalne i książki, ponieważ mieszkają w nich mole książkowe. Lamelia
jest  najlepszą  specjalistką  od  gramatyki  i  ortografii  w  mieście.  Książka  wprowadza  szereg
pouczających,  a  jednocześnie  wesołych  opowiadań  pani  Lamelii,  która  tłumaczy  zasady  polskiej
ortografii. Niebanalne historie, ciekawi bohaterowie, łatwe zapamiętywanie reguł. 

9. Moja  pierwsza  mitologia.  Księga  1  /  Katarzyna  Marciniak  ;  il.  Marta  Kurczewska. -
Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2016.
ISBN 978-83-10-13123-2
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122443
Księga pierwsza  odkryje przed czytelnikiem starożytną magię greckich i rzymskich mitów, a także
związanych z nimi wyrażeń i zwrotów do dziś używanych w języku polskim. Wystarczy odrobina
wyobraźni, aby przywołać postacie i stworzenia z mitologii.

10. Moja  pierwsza  mitologia.  Ksiega  2  /  Katarzyna  Marciniak  ;  il.  Marta  Kurczewska. -
Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2016.
ISBN 978-83-10-12954-3
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122444
Księga  druga  zabierze  czytelnika  w  kolejną  podróż  po  śladach  starożytnych  bogów,  herosów
i niezwykłych stworzeń. 

11. Moje zabawki! i inne bajki wychowawcze / Beata Barbara Jadach.
Moje  zabawki!  i  inne  bajki  wychowawcze  /  Beata  Barbara  Jadach.  -  Warszawa  :  Fraszka
Edukacyjna, 2012.
ISBN 978-83-61309-47-5
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122309-122310
Autorką książki jest nauczycielka nauczania przedszkolnego, doskonale znającą współczesne dzieci:
ich psychikę, zainteresowania i możliwości. Niniejsza publikacja zawiera 20 bajek wychowawczych,
których ideą przewodnią jest nauczenie dzieci właściwych postaw i umiejętności. Do każdej z bajek
dołączono  kolorowanki,  labirynty  oraz  zadania  do  rozwiązywania.  Również  dorośli  (rodzice,
nauczyciele)  znajdą  tutaj  pomysły  na  zorganizowanie  zabaw  dla  dzieci –  grupowych  lub
indywidualnych.

12. Mówię wyraźnie / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. - Kraków : "Impuls", 2008.
ISBN 978-83-7308-988-4
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 115595 ;  
Wypożyczalnia Poddębice: sygn. 32885;  Wypożyczalnia Pajęczno : sygn. 21075
Wypożyczalnia Wieluń: sygn. 34223 ;  Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 41432
Książka,  skierowana  jest  do  nauczycieli  i  logopedów,  ma  pomóc  w  pracy  z  dziećmi,
w doskonaleniu pięknego i  poprawnego wymawiania przez nie polskich głosek oraz utrwalania ich
pisowni. Jest to zbiór wierszyków o każdej głosce, włącznie z rozróżnieniem zapisu ortograficznego.
Dzięki temu nauczyciele nauczania początkowego będą mogli wykorzystywać wierszyki jako pomoc
przy wprowadzaniu kolejnych literek, a logopedzi jako narzędzie pomocne w ćwiczeniach wymowy.
Wierszyki krótkie, rytmiczne, a ich tematyka wiąże się z życiem dziecka. Wiele tekstów ma charakter
minibajeczek.  Książka  przyda  się  w  pracy  zarówno  z  dziećmi,  które  mają  problemy  z  poprawną
artykulacją, jak i tymi, które dopiero poznają polski alfabet. 
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13. Piórem  czy  mieczem  :  opowieść  o  Henryku  Sienkiewiczu  /  Anna  Czerwińska-Rydel  ;
il. Dorota Łoskot-Cichocka. - Łódź : Literatura, 2016.
ISBN 978-83-7672-439-3
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122445
„Piórem czy mieczem” jest biografią pisarza przeznaczoną dla dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych. Autorka przedstawiła życie Sienkiewicza za pomocą rozmów Basi z kustoszem
muzeum oraz jego opowieści, które dotyczą wybranych epizodów z życia pisarza. Autorka oparła
swoją pracę na zachowanych listach pisarza oraz osób, które były mu bliskie.  Książka została
opatrzona  przypisami,  które  wyjaśniają  najtrudniejsze  słowa  oraz  postacie  pojawiające  się
w tekście. Poza główną opowieścią, w książce zamieszczono obszerny aneks, na który składa się
wywiad z pisarzem, kalendarium życia pisarza (warto zwrócić uwagę, że przy dacie wydarzenia
jest również podany wiek Sienkiewicza,  co powoduje ,  że dla dzieci może ono być łatwiejsze
w odbiorze), lista najważniejszych utworów i muzeów poświęconych pisarzowi. 

14. Po co komu mamut? / Agnieszka Frączek ; il. Joanna Rusinek.
Po co komu mamut? / Agnieszka Frączek ; ilustrowała Joanna Rusinek. - Warszawa : Wydaw.
Egmont Polska, 2016.
(Literacki Egmont) ; (Poczytaj ze Mną)
ISBN 978-83-281-1431-9
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 123377
Opowieść o małym i niewymiarowym,  ale sympatycznym mamucie,  namalowanym na ścianie
jaskini. Pewnego dnia postanawia on zmienić miejsce zamieszkania, schodzi ze ściany i wyrusza
w świat w poszukiwaniu przygód. Ta klasyczna w formie bajka skierowana jest do odbiorców
w wieku 3-7 lat. Jest to również książka z serii „Poczytaj ze mną”, która ma na celu przybliżenie
dzieciom,  czym  charakteryzują  się  poszczególne  formy  i  gatunki  literackie.  Poprzez  kontakt
z literaturą najwyższej  próby,  od najmłodszych lat  kształtują one i  rozwijają swoje estetyczne
i literackie gusta. Wspólne czytanie to także doskonały sposób na wartościowe spędzenie czasu
z  dzieckiem,  poszerzenie  i  ćwiczenie  zakresu  jego  słownictwa  oraz  pobudzanie  wyobraźni.

15. Rzekła rzepa rzepakowi : gramatyka i ortografia na wesoło / Roman Pisarski. - Kraków :
Greg, cop. 2016.
ISBN 978-83-7517-711-4
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122440
Wesoły wierszowany podręcznik gramatyczny, w którym w postaci dowcipnych i zaskakujących
wierszy przedstawione zostały zawiłości gramatyki i ortografii polskiej. Każdy wiersz to zabawna
historyjka,  poświęcona  konkretnej  regule  czy  zagadnieniu.  Książka  bawi,  uczy  i  zaciekawia,
rozwijając  zainteresowanie  językiem  polskim.  Pełna  jest  kolorowych  ilustracji,  ściśle
współgrających z tekstami utworów. 

16. Trudne słówka :  niepoważny słowniczek rodziny Miziołków /  Joanna Olech ;  il.  Joanna
Olech. - [Wyd. 1 w tym oprac.]. - Łódź : Literatura, 2015.
ISBN 978-83-7672-369-3
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122184 ; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45155
To książka, która ma dwóch głównych bohaterów (zbiorowych): rodzinę Miziołków i trudne słówka. Do
każdego  opowiadania  (rozgrywającego  się  w sympatycznym  stadle  Miziołków),  przedstawiającego
kolejne słówko, dodane są 3 zagadki z przykładowym wykorzystaniem danego słowa (która z nich
prezentuje prawdziwe jego znaczenie?). Na marginesie załączone są także króciutkie definicje danego
słówka. Rodzina Miziołków kolekcjonuje słówka. Im trudniejsze, tym lepsze. 
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SERIE WYDAWNICZE

A TO HISTORIA! To unikatowa seria na polskim rynku czytelniczym. Różni autorzy, różne sposoby
narracji,  różne  rodzaje  literatury:  wszystkie  książki  z  serii A  To  Historia! łączy  jednak  to,  że
w  niebanalny,  a  zarazem  wierny  realiom  sposób,  opowiadają  dzieje  Polski  oraz  świata.   Czytelnik
znajdzie tutaj  między innymi humorystyczne powieści o przypadkach polskich władców. To co łączy
wszystkie bez wyjątku pozycje z serii to nieszablonowy, wciągający sposób opowiadania o fascynujących
meandrach historii Polski oraz innych krajów.

17. A to historia! : opowiadania z dziejów Polski /  Kazimierz Szymeczko ;  il.  Aneta Krella-
Moch. - [Wyd. 4]. - Łódź : Literatura, 2016. (A To Historia)
ISBN 978-83-7672-346-4
Wypożyczalnia Sieradz:sygn. 122174;
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32170 ; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45162; 45105
Jest  to  lektura,  która  w  zabawny  sposób  przedstawia  nam  historię  naszej  ojczyzny.  Opowiada
o tym jak powstała Polska, jak wyglądało życie naszych rodaków na przestrzeni wieków, omawia
ważne wydarzenia historyczne,  przedstawia ciekawe zagadnienia kulturalne i  naukowe. Tu nie ma
mowy o nudzie, z którą historia często się kojarzy. Tu autor pokazuje nam, że historią można się
bawić,  można  na  jej  temat  dyskutować,  spierać  się  lub  uzupełniać  posiadane  informacje
o dodatkowe fakty. Ciekawe ilustracje, które towarzyszą nam podczas czytania to nic innego jak małe
dowcipne scenki, które nawiązują do czytanego właśnie tekstu. 

18. Jagiełło  pod...  prysznicem  :  opowieści  o  władcach  Polski  /  Paweł  Wakuła  ;  il.  Mikołaj
Kamler. - [Wyd. 3]. - Łódź : Literatura, 2016. (A To Historia)
ISBN 978-83-7672-379-2
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122176
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32291; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45121
Pełna humoru opowieść o polskich władcach, która zaciekawi nawet tych, którzy dotąd uważali, że historia
jest nudna. Przekonają się, że prawdziwa historia Polski obfituje w ciekawe wydarzeni. Dowiedzą się, że nasi
królowie i książęta byli ludźmi z krwi i kości, że zdarzali się wśród nich bohaterowie i tchórze, grzesznicy
i święci, patrioci i zwyczajni zdrajcy. To lektura dla tych, którzy nie lubią wkuwania dat, ale chcą wiedzieć
więcej. Dzięki tej książce przekonamy się, że historia da się lubić!

19. Od morza do morza : 10 opowiadań z czasów Jagiellonów / Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz
Szymeczko, Paweł Wakuła ; il. Mikołaj Kamler. - Łódź : Literatura, 2016.
(A To Historia) ; (Zdarzyło się w Polsce ; Cz. 2)
ISBN 978-83-7672-451-5
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122175
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32322 ; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45144
Współcześni autorzy książek dla dzieci i młodzieży, pasjonaci historii, ukazali węzłowe punkty
naszych  dziejów widziane  oczami  zwyczajnych  ludzi:  rycerzy,  mieszczan,  chłopów. Czytelnik
spotka tu nie tylko koronowane głowy, lecz także wybitnych uczonych, poetów i humanistów.

20. Piastowskie  orły  :  10  opowiadań  z  czasów  Piastów  /  Grażyna  Bąkiewicz,  Kazimierz
Szymeczko, Paweł Wakuła ; il. Mikołaj Kamler. - Łódź : Literatura, 2016.
(A To Historia) ; (Zdarzyło się w Polsce ; Cz. 1)
ISBN 978-83-7672-431-7
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122177 
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32329 ; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45145
Książki z tej  serii  dedykujemy tym,  którzy cenią i  lubią historię  oraz tym,  którzy...za  nią  nie
przepadają!  Dzięki  nim  przekonają  się,  że  historia  Polski  jest  barwna  i  ciekawa,  pełna
nieoczekiwanych zwrotów akcji i trzymających w napięciu, dramatycznych wydarzeń. 
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NA KOŃCU JĘZYKA - Seria dla wszystkich, którzy lubią zabawy językiem i chcą podszkolić swoją
wymowę.  W  skład  serii  wchodzą  książki  logopedyczne,  polecane  przez  Polskie  Towarzystwo
Logopedyczne. Nietypowy humor i krótkie, łatwe do zapamiętania wierszyki pomogą każdemu dziecku
rozprawić się z zawiłościami języka polskiego i utrwalić polską ortografię.

21. Byk  jak  byk  :  rzecz  nie  całkiem  poważna  o  całkiem  poważnych  błędach  językowych  /
Agnieszka Frączek ; il. Jona Jung. - [Wyd. 2]. - Łódź : Literatura, 2013. (Na Końcu Języka)
ISBN 978-83-7672-258-0
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122164
Zebrane wiersze są radosne, spontaniczne, na pozór bezładne, co czytelników może zmylić. Warto
się  poddać  tej  żywiołowej  poezji,  popłynąć  z  jej  nurtem.  Tym  razem  Autorka  zabiera  nas
w podróż po kraju językowych pułapek, gdzie bez mapy (słownika) poruszać się strach. 

22. Jak się nie bać ortografii? : kto próbuje ten potrafi! / Marcin Brykczyński ; il. Jona Jung.  -
[Wyd. 2]. - Łódź : Literatura, 2014. (Na Końcu Języka)
ISBN 978-83-7672-329-7
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122163 ; Wypożyczalnia Łask: sygn. 32206
Ta  książka  to  nie  nauka,  która  bawi  –  to  zabawa,  która  uczy!  Zawiera  rymowane,  łatwe  do
zapamiętania definicje, przykłady i dyktanda z ortografii. 

23. Kram z literami / Wanda Chotomska ; il.  Marianna Jagoda-Mioduszewska. - [Wyd. 4]. -
Łódź : Literatura, 2010. (Na Końcu Języka)
ISBN 978-83-7672-086-9
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 119749
Książeczka jest zbiorem wierszy o literkach. Autorka dowcipnie opisała litery polskiego alfabetu
nadając każdej z nich indywidualny charakter. 

24. Rymowane dranie, czyli Wiersze trudne niesłychanie / Agnieszka Frączek ; il. Małgorzata
Flis,  Magdalena  Kozieł-Nowak,  Marianna  Jagoda-Mioduszewska. -  [Wyd.  2].  -  Łódź  :
Literatura, 2015. (Na Końcu Języka)
ISBN 978-83-7672-217-7
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122162
Coraz więcej dzieci  ma problemy z mówieniem, a co za tym idzie,  nie potrafi  zwerbalizować
swoich  obserwacji,  wyrazić  słownie  swoich  uczuć  i  emocji,  a  w  konsekwencji  -  nawiązać
prawidłowego  kontaktu  z  otoczeniem.Książka  jest  zbiorem  złożonym  z  czterech  wcześniej
opublikowanych tomików wierszy logopedycznych, ukazujących się w serii "Na końcu języka".
Ma zachęcić rodziców i dzieci do wspólnej zabawy słowem, a przez zabawę - korzystnie wpłynąć
na rozwój mowy. Adresatem wierszy są wszystkie dzieci, zarówno te prawidłowo rozwijające się,
jak i te, które - z różnych powodów - rozwijają się wolniej.

25. Zbaranieć można! / Agnieszka Frączek ; il. Jola Richter-Magnuszewska. - Łódź : Literatura, 2016.
(Na Końcu Języka)
ISBN 978-83-7672-420-1
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122161
Zbiór  dwudziestu krótszych lub dłuższych wierszyków przedstawiających w komiczny sposób
perypetie  różnych  zwierząt.  Na  ponad  czterdziestu  stronach  Autorka  przedstawia  świetne
językowe łamańce, zwracając uwagę na polskie słowotwórstwo i zachęcając do zabawy wyrazami
przemycając w tym elementy nauki. Oprócz tego teksty uświadamiają małemu czytelnikowi, że
polskimi słowami można się świetnie bawić, a wyszukując słowa wzbogacać język. 
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26. Złap  byka  za  rogi  czyli  Półżartem  o  pułapkach  językowych  /  Agnieszka  Frączek  ;
il. Agnieszka Żelewska. - Łódź : Literatura, 2014. (Na Końcu Języka)
ISBN 978-83-7672-337-2
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122165
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32253 ;  Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45160
Autorka tej lektury "wytyka" nam różne błędy w zabawny i ciekawy sposób. Każda bowiem zasada,
czy też błąd,  który dość często się  pojawia w naszej  potocznej mowie jest najpierw pokazana za
pomocą  krótkiego  i  wesołego  wierszyka.  A  dopiero  po  jego  przeczytaniu  znajdziemy  krótkie
wyjaśnienie danego problemu. Tak by utrwalić sobie, bądź też lepiej zrozumieć dane zagadnienie.
Z tej zabawnej książeczki można się wielu rzeczy dowiedzieć i bardzo wiele nauczyć. Jest po prostu
urocza, a wierszyki w niej zawarte czyta się szybko i z wielka przyjemnością. 

ROZMAITOŚCI CZYTELNICZE

27. Bon czy ton : savoir-vivre dla dzieci / Grzegorz Kasdepke. - [Wyd. 22]. - Łódź : Literatura, 2016.
ISBN 978-83-7672-007-4
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122181
Zbiór  zawiera  kilkadziesiąt  niedługich,  pełnych  humoru  opowiadań  z  Kubą  i  Bubą  –  bliźniakami
wprowadzającymi czytelnika w świat dziecięcego savoir – vivru. Książka uhonorowana nagrodą Edukacja
XXI,  pomoże  najmłodszym znaleźć  swoje  miejsce  podczas  rodzinnej  uroczystości,  pozwoli  uniknąć
zażenowania gdy maluchowi zbierze się w towarystwie na drzemkę oraz w niebanalny sposób nauczy
podstawowych zachowań w kontaktach z dorosłymi oraz rówieśnikami. 

28. Chodzi mucha po globusie / Maria Terlikowska ; il. Bohdan Butenko. - Warszawa : Muza, 2015.
ISBN 978-83-7758-931-1
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122940
Książka łącząca bajkową przygodę tytułowej bohaterki  z  podstawową wiedzą z zakresu geografii.
Autorka opisuje  wędrówki  muchy po  globusie,  który  jest  jednocześnie  rzeczywistą  kulą  ziemską.
Maleńka bohaterka odwiedza więc różne części świata - morza, oceany, dalekie kraje, poznaje takie
terminy,  jak  ląd,  ocean,  biegun,  lodowiec,  równik.  Po  drodze  zaprzyjaźnia  się  z  egzotycznymi
zwierzętami  i  toczy  z  nimi  ciekawe  rozmowy.  To  znakomity  przykład  książki  edukacyjnej  dla
przedszkolaków i uczniów nauczania początkowego. Doskonałemu tekstowi  w formie wierszowanej
towarzyszą fantastyczne ilustracje, które jak zwykle zaskakują ponadczasowym stylem. 

29. Jak tańczono przed wiekami czyli Taniec z figurami / Izabella Klebańska ; il. Małgorzata
Flis. - [Wyd. 2]. - Łódź : Literatura, 2015.
ISBN 978-83-7672-006-7
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122179 ;  Sieradz. Zbiory audiowizualne: sygn. 195
Wierszowany  przewodnik  po  tańcach  z  różnych  epok  i  krajów.  Tańce  były  piękne,  bogate
i różnorodne. Liczyła się precyzja i elegancja. Dzięki dołączonej płycie CD w wyobraźni będziecie
mogli przenieść się w ten niezwykły czas, na prawdziwy bal z minionej epoki. 

30. Księżniczka  Koronka  i  książę  Hafcik  /  Liliana  Bardijewska  ;  il.  Ewa Kozyra-Pawlak. -
Łódź : Literatura, 2012.
ISBN 978-83-7672-199-6
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 121580
To bajka o miłości, nienawiści i tolerancji napisana rytmizowaną prozą. Sąsiadujące ze sobą królestwa
kolorowych  haftów  i  białych  koronek  to  ogień  i  woda,  tęcza  i  biel,  tropik  i  mróz.  Różnią  się
wszystkim, toteż nienawidzą się ich władczynie toczące ze sobą nieustającą wojnę. Piękno różnic
potrafią  natomiast  docenić  ich  dzieci  -  tęczowy  książę  Hafcik  bez  pamięci  zakochuje  się
w śnieżnobiałej księżniczce Koronce. Czy miłość młodych skruszy graniczne mury i wzruszy zimne
serca matek? 
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31. Kto tu rządzi? /  tekst Rafał  Skarżycki  ;  rys.  Tomasz Lew Leśniak. -  Warszawa :  "Nasza
Księgarnia", 2016. (Hej, Jędrek!)
ISBN 978-83-10-12829-4
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 121662
Zabawna książka, sprawnie napisana i narysowana, a rysunki są tutaj nie uzupełnieniem tekstu,
ale  jego bezpośrednią częścią,  one kontynuują narrację.  Opowieść z pewnością przypadnie do
gustu małoletnim czytelnikom,  zwłaszcza  chłopcom,  gdyż całość  bardzo mocno opiera się  na
piłce nożnej. 

32. Łopianowe pole / Katarzyna Ryrych ; il. Grażyna Rigall. - Gdańsk : Wydaw. Adamada, 2017.
(Baśnie Współczesne)
ISBN 978-83-7420-838-3
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 123380
Dzieci ze zwykłego podwórka są świadkami zupełnie niezwykłych wydarzeń. Ktoś zmienia się
w żabę, w skarpetkach rosną czarne dziury, tajemniczy pan przechadza się z chmurą na sznurku,
huśtawka ożywa, a z pudełka pani Dory ucieka nuda. Czy za tym wszystkim mogą stać pewna
starsza pani i jej kot? 

33. Magia  w  kolorze  lilaróż  =  Magic  in  lilac  ;  Kolega  =  Classmate  /  Grzegorz  Kasdepke  ;
il. Magdalena Kozieł-Nowak ; [tł. Katarzyna Wasilkowska]. - Łódź : Literatura, 2016.
(Wersja Polsko-Angielska)
ISBN 978-83-7672-441-6
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122166
Dwie zabawne historie z życia chłopca o bardzo rozbuchanej wyobraźni. Zachęcająco wyglądają
ilustracje. Jest jednak jeszcze coś, co zdecydowanie wyróżnia tę książkę na tle innych – została
wydana w dwóch wersjach językowych. 

34. Marek - chłopiec, który miał marzenia : wielki podróżnik opowiada o swoim dzieciństwie /
Marek  Kamiński  ;  wspomnienia  spisała  i  opracowała  Elżbieta  Zubrzycka  ;  il.  Klara
Wicenty. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2015.
ISBN 978-83-64565-06-9
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122356
Wielki Podróżnik z werwą i humorem opowiada o swoim codziennym życiu w domu i szkole oraz
o  przygodach,  które  ukształtowały  jego  ciekawość  świata.  Ta  pięknie  zilustrowana  książka
zawiera  autentyczne  zdjęcia  z  dzieciństwa  autora.  Młody  czytelnik  dowie  się,  w  jakich
wyprawach  brał  udział  Marek  Kamiński  i  jakie  miejsca  na  świecie  odwiedził.  Autor  jest
pierwszym i jedynym człowiekiem na świecie,  który w 1995 roku zdobył  oba bieguny Ziemi
w ciągu jednego roku bez pomocy z zewnątrz. 

35. Muzyka pana Chopina / Wanda Chotomska ; il. Beata Zdęba. - [Wyd. popr. i uzup. przez
aut.]. - Łódź : Literatura ; Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2010.
ISBN 978-83-7672-036-4
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122178 ;  Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45134
Z okazji  Roku Chopinowskiego Wydawnictwo Media Rodzina wraz z Narodowym Instytutem
Fryderyka  Chopina  w Warszawie  przygotowało  niezwykłe  słuchowisko zatytułowane  Muzyka
Pana  Chopina.  Powstało  ono  na  motywach  książek  Wandy  Chotomskiej,  autorki  wierszy
i opowiadań dla dzieci i młodzieży. Tekst opowiada o młodzieńczych latach życia kompozytora.
Forma  słuchowiska  sprzyja  zaprezentowaniu  najsłynniejszych  kompozycji  Chopina,  które  w
znakomity sposób przeplatają się z narracją. Słuchowisko zrealizowane zostało w studio Polskiego
Radia,  a  w  nagraniu  udział  wzięli  znani  polscy  aktorzy.Wydanie  zawiera  również  płytę  CD
z najważniejszymi kompozycjami Chopina granymi na historycznych instrumentach z XIX w. 
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36. Nela na kole podbiegunowym / Nela mała Reporterka ; National Geographic. - Warszawa :
Burda NG Polska, copyright 2016.
ISBN 978-83-7596-643-5
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 123106
Uwielbiana  przez  dzieci  Nela  Mała  Reporterka  zwiedziła  przez  ostatnie  6  lat  spory  kawałek
świata.  Jej  kolejna,  już  szósta  książka  to  relacja  z  wyprawy  na  koło  podbiegunowe.  Jest
zaproszeniem na prawdziwą przygodę, jest  pełna przepięknych zdjęć oraz map,  dzięki którym
można poczuć się częścią  wyprawy!  Nela przygotowała książkę dla prawdziwych odkrywców
i  ukryła  w  niej  tajne  kody.  Znajdując  je,  otworzysz  dostęp  do  dodatkowych  treści
multimedialnych i wcześniej nieopublikowanych reportaży Małej Reporterki! 

37. Tajemnica  pływalni  /  Martin  Widmark,  Helena  Willis  ;  przeł.  ze  szwedzkiego  Barbara
Gawryluk. - [Wyd. 1, nakład 8]. - Poznań : Zakamarki, 2016.
(Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai) ; (Łatwe Czytanie)
ISBN 978-83-7776-046-8
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 123038

38. Tajemnica  pożarów  /  Martin  Widmark,  Helena  Willis  ;  przeł.  ze  szwedzkiego  Barbara
Gawryluk.. - [Wyd. 1, nakład 5]. - Poznań : Zakamarki, 2016.
(Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai) ; (Łatwe Czytanie)
ISBN 978-83-7776-114-4
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 123037
Wypożyczalnia Łask: sygn. 32353 ; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45309

Seria  BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI  opowiada przygody dwójki dzieci –
Lassego  i  Mai,  którzy  żyją  w  małym  miasteczku  Valleby  i  prowadząc  swoje  biuro
detektywistyczne, pomagają komisarzowi policji rozwiązywać rozmaite zagadki. Autor stworzył,
książki  które  zaskakują  do  ostatniej  strony.  To  wszystko  wraz  z  ciekawymi  ilustracjami
spowodowało,  iż  książki  o małych  agentach  sprzedawane są w 30 krajach na całym świecie.
Książki  świetnie  nadają  się  dla  dzieci‚  które  właśnie  zaczynają  samodzielnie  czytać  –  duża
czcionka‚  duża  ilość  charakterystycznych  czarno-białych  ilustracji‚  trzymająca  w  napięciu
akcja‚ a wszystko w formacie prawdziwej powieści. 

39. Uśmiechnięta Planeta i inne czarodziejskie opowieści / Joanna Papuzińska ; il. Jola Richter-
Magnuszewska. - Warszawa : Literatura, 2012.
ISBN 978-83-7672-107-1
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 121575
Autorka czyni bohaterami dzieci, dorosłych, ale i mały samochód czy witaminy; zwykle to oni są
narratorami historii,  rozsianą baśniowość uwiarygadniając własną gawędą. Optyka wrażliwa na
radosną dziwność świata pochyla się nad przedmiotami pozornie zwyczajnymi, niepotrzebnymi,
odsłania ich czarodziejską moc, nabierają więc nowych znaczeń.Niewątpliwą zaletą książki jest
język - lekki, naśladujący mowę potoczną, nie gubiący prawdy o dziecku. Barwne ilustracje  łączą
w sobie dziecięcość, zadziwienie, uśmiech. Niedopowiedzenia i dziwność intrygują, wplatając się
w uśmiechnięty baśniowy świat Joanny Papuzińskiej. 

Sieradz 2018

http://www.bpsieradz.pl/

