
L.p. Autor, Tytuł Opis

1 Dziubak E., Wechterrowicz P.- 
Proszę mnie przytulić

Czy wiecie, jaki jest najlepszy sposób na udany dzień?
Pewnego dnia Tata Niedźwiedź zdradził w sekrecie 
Niedźwiadkowi, że wystarczy się mocno do kogoś 
przytulić, a świat stanie się piękniejszy. I tak zaczęła się 
niezwykła przygoda ojca i syna. Wędrują razem przez las i 
przytulają każdego, kogo spotkają na swojej drodze – 
malutką Gąsienicę, wielką Anakondę, a nawet Myśliwego 
ze strzelbą w dłoni...
Pełna humoru a zarazem wzruszająca opowieść o tym, że 
jeden mały, ale płynący z głębi serca gest, może zmienić 
bardzo wiele w życiu każdego z nas. Nie wierzycie? 
Przekonajcie się sami. 
https://lubimyczytac.pl/

2 Wechterowicz P. - Czerwona 
piłeczka

– O, czerwona piłeczka! – ucieszył się bóbr. – Będziesz nam
towarzyszką w moim warsztacie pracy.
Czerwona piłeczka zabierze Cię w podróż dookoła świata.
Rusz w ślad za nią! 
https://lubimyczytac.pl/

3 Dziubak E., Wechterowicz P. - 
Na zawsze przyjaciele

U podnóża starego dębu mieszka rodzina królików, a 
wysoko w koronie swoją dziuplę mają sowy. Choć żyją 
blisko siebie, jest im trudno się spotkać. Kiedy w słoneczny 
dzień Króliczek biega po łące, Sówka śpi w najlepsze, a 
kiedy ona rozprostowuje skrzydła do lotu w blasku 
księżyca, on właśnie smacznie zasypia. I tak mijają im dni i 
noce, a oni nic o sobie nie wiedzą. Aż do chwili, gdy oboje 
zapragną się poznać… 
https://lubimyczytac.pl/

4 Boutavant M., Desbordes A. - 
Przyjęcie w blasku księzyca

Wiewiórek Edzio żyje w dziupli wielkiego kasztana (tak, 
nie kasztanowca). Brak mu śmiałości, żeby poznać 
sąsiadów. Jednak pewnego wieczoru ktoś puka do jego 
drzwi… To pierwsza z serii książek "Edzio i przyjaciele" 
autorstwa Astrid Desbordes. Historia o Edziu, który 
pokonuje swoją nieśmiałość i poznaje nowych przyjaciół. 
Książkę zilustrował znakomity francuski grafik Marc 
Boutavant, twórca znanego na całym świecie misia 
Mukiego. 
https://lubimyczytac.pl/



5 Boutavant M., Desbordes A. - 
Urodziny Edzia

Dziś Edzio ma urodziny. Wiewiórek przegląda się w lustrze 
i wydaje mu się, że trochę urósł od wczoraj. Zakłada czapkę
z pomponów, nową pelerynę i wybiega na spotkanie z 
przyjaciółmi. Ale dlaczego Polcia jest zajęta zbieraniem 
wiśni, Coś gdzieś się spieszy, miś Antoni ćwiczy taneczne 
kroki i nikt nie składa mu życzeń? Edzio jest rozczarowany 
i przykro mu, że przyjaciele nie pamiętają o jego 
urodzinach. Wszystko wyjaśni się wieczorem. Książka z 
serii "Edzio i przyjaciele". 
https://lubimyczytac.pl/

6 Boutavant M., Desbordes A. - 
Edzio i tajemnica zupy

Wiewiórek Edzio znajduje książkę kucharską swojej babci, 
a w niej przepis na zupę ze wszystkiego. Receptura babci 
podpowiada, by gotować ją z przyjaciółmi, a każdy z nich 
przynosi wybrany składnik i wrzuca go do wody… Jednak, 
żeby uzyskać niesamowity smak zupy  potrzebny jest 
jeszcze tajemniczy składnik. Wiewiórek zaprasza swoich 
przyjaciół, by ugotować zupę   Miś Antoni, Coś, myszki 
Polcia i Helcia, puchacz Jerzy i Edzio starają się odkryć 
tajemnicę zupy. Zadanie nie jest proste i nie obywa się bez 
kłótni. W końcu okazuje się, że tajemniczy składnik to coś 
zupełnie innego niż myśleli przyjaciele. Książka z serii 
"Edzio i przyjaciele". 
https://lubimyczytac.pl/

7 Jędrzejewska- Wróbel R. - 
Gębolud 

Nie bój się być sobą! Czarodziej Gębolud, to na pierwszy 
rzut oka postać dość nieprzyjemna. Czarny wytłuszczony 
strój, zachwaszczony ogród, zagracony dom pełen myszy i 
pająków. Gdy Gębolud idzie do łazienki, żeby preparować 
ohydne mikstury, ręka przykleja mu się do  klamki. Czy 
kogoś takiego można darzyć sympatią?! No właśnie! 
Gębolud też ma z tym problem. Nie lubi siebie. Patrząc co 
rano w lustro, widzi nieszczęśliwego, niezadowolonego 
czarownika, który  boi się śmieszności i dawno zapomniał o
pięknych marzeniach. 
https://lubimyczytac.pl/

8 Eriksson E. - Moje serce 
skacze z radości

Znów będzie o Duni. Tej, która jest taka szczęśliwa! Ale 
ostatnio Dunia ze smutkiem patrzy na puste krzesło obok w 
ławce. Siedziała na nim Frida, zanim wyprowadziła się do 
Uppsali. Dunia nie pozwala nikomu zająć tego miejsca, bo 
gdzie usiądzie Frida, kiedy wróci?
‒ Frida nie wróci ‒ próbuje jej tłumaczyć pani.
‒ Nigdy nic nie wiadomo ‒ szepcze Dunia.
Bo Dunia nigdy nie traci nadziei, nawet jeśli wszystko 
wydaje się beznadziejne…
O przyjemnych, ale też trudnych chwilach w szkole i wśród 
rówieśników z perspektywy pierwszoklasistki. 
https://lubimyczytac.pl/



9 Digman K, Lind A. - Raz dwa 
trzy – Piaskowy wilk

Piaskowy Wilk uwielbia trudne pytania. To dlatego tak 
dobrze się czuje w towarzystwie Karusi. Opowiada jej 
rzeczy zapierające dech w piersiach i razem tłumaczą sobie 
zagadki otaczającego świata. Karusię ciekawi wszystko - 
komary i miłość, puste kieszenie, nieposłuszne nogi, krótkie
chwile, które bywają długie, wszechświat bez końca i 
czerwone kalosze.
45 niezwykłych opowiadań o Piaskowym Wilku i Karusi, 
ukochanych tak przez dzieci, jak i przez dorosłych - teraz w 
jednym tomie. 
https://lubimyczytac.pl/

10 Donaldson J, Scheffler A. - 
Gruffalo

Mała Myszka idzie przez pełen niebezpieczeństw las. By 
przestraszyć drapieżników: Lisa Sowę i Węża wymyśla 
historyjkę o nieistniejącym potworze Gruffalo. Wtedy, 
niespodziewanie zjawia się prawdziwy Gruffalo…
„Gruffalo” to światowy bestseller, który urósł już do rangi 
klasyki literatury dziecięcej. Książka została 
przetłumaczona na 76 języków i sprzedała się w ponad 13 
milionach egzemplarzy. Zdobyła olbrzymią liczbę nagród, a
nakręcony na jej podstawie film dostał nominację do Oscara
i do nagrody BAFTA. Krótka, rymowana opowieść o 
sprytnej myszce, która przechytrzyła większych i 
silniejszych od siebie jest uwielbiana przez dzieci na całym 
świecie. W polskim wydaniu ukazuje się ponownie w 
genialnym tłumaczeniu Michała Rusinka. 
https://lubimyczytac.pl/

11 Anderson L. - Lato Stiny Stina spędza lato u dziadka na wyspie. Łowią razem ryby, a 
Stina zbiera patyki, piórka i inne ciekawe rzeczy, które 
morze wyrzuciło na brzeg. Czasem wokół wyspy szaleje 
sztorm, a wtedy dobrze, że w pobliżu jest dziadek.
Na wyspie mieszka też Bujda, dobry przyjaciel dziadka. 
Bujda opowiada niesamowite historie o katastrofach 
morskich i innych niezwykłych zdarzeniach. Ach, jak Stina 
uwielbia ich słuchać! 
https://lubimyczytac.pl/

12 Llenas A. - Kolorowy potwór 
idzie do przedszkola

Kolorowy potwór wie już wszystko o uczuciach, ale teraz 
przychodzi czas, aby zmierzyć się z czymś zupełnie 
nowym: z przedszkolem!
Pierwszy dzień będzie bardzo ekscytujący: nowe miejsce, 
nowi koledzy, nowa pani, nowe zajęcia. Czy sobie poradzi? 
No pewnie! Czy będzie chciał chodzić do przedszkola? No 
pewnie! A jego opiekunka? Niekoniecznie…
Prosta i zabawna historia, która pomoże najmłodszym 
dzieciom w adaptacji przedszkolnej. 
https://lubimyczytac.pl/



13 Genechten G. - Mała biała 
rybka

Mała biała rybka płacze. Zgubiła swoją mamę!
Szuka jej wśród morskich stworzeń. Spotyka czerwonego 
kraba, pomarańczową rozgwiazdę, żółtego ślimaka, 
niebieskiego wieloryba i fioletową ośmiornicę. Ale gdzie 
jest mama?
„Mała biała rybka” to urocza opowieść o kolorach dla 
najmłodszych czytelników. 
https://lubimyczytac.pl/

14 Tullet H. - Figle migle "Magiczne kropki z bestsellera NACIŚNIJ MNIE chcą się 
znowu bawić i potrzebują waszej pomocy!
Interaktywne FIGLE MIGLE wciągają do wspólnej zabawy 
i lektury zarówno dzieci jak i rodziców.
Ta książka nie potrzebuje baterii ani zasilania - wystarczy 
dziecięca wyobraźnia!
https://lubimyczytac.pl/

15 Tullet H. - A gdzie tytuł Uwielbiany przez dzieci na całym świecie Hervé Tullet, 
autor bestsellera „Naciśnij mnie” oraz książek o przygodach
Turlututu, tym razem sam staje się bohaterem swojej 
opowieści... i jak zawsze wciąga do zabawy swoich dużych 
i małych czytelników!
Bohaterowie najnowszej książki Hervé Tulleta są jakby 
trochę „niedorysowani”. Co więcej nie znają jeszcze bajki, 
w której mają wystąpić. Mimo to zapraszają dzieci do 
wspólnej lektury, a nawet zabierają je do pracowni samego 
Autora... który właśnie tworzy zabawną historyjkę 
obrazkową nazwaną przewrotnie „A gdzie tytuł?”. 
https://lubimyczytac.pl/

16 Brykczyński M, Nowicki A. - 
Opowiem Ci mamo co robią 
pociągi

Najnowsza pozycja w popularnej serii „Opowiem ci, 
mamo”, narysowana z humorem przez Artura Nowickiego, 
tym razem pozwoli dzieciom wybrać się w podróż koleją i 
poznać bogaty świat najróżniejszych pociągów. 
Najmłodszych czytelników czeka wiele atrakcji. Razem z 
głównym bohaterem – parowozem tendrzakiem Rysiem – 
odwiedzimy muzeum lokomotyw, parowozownię i 
najciekawsze dworce kolejowe, poznamy dziwne pojazdy 
szynowe oraz mapy szlaków kolejowych, a także 
przejedziemy się koleją górską i odpoczniemy na bocznicy. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


17 Kasdepke G. - Mam prawo Dziecku można wmówić wszystko lub prawie wszystko. 
Zwłaszcza, jeśli jest się dorosłym. Dzieci ufaja nam i 
potrzebują nas, bo są bezradne i niesamodzielne. Świata i 
jego praw uczą się od nas. Dlatego dla ich bezpieczeństwa, 
a naszego spokoju, warto je uświadomić. Niech poznają 
swoje prawa. A to poznawanie wcale nie musi być nudne 
czy wiązać się z poważną rozmową. Można inaczej - 
przecież dziecięca wyobraźnia nie zna granic. Przeczytajmy 
im zabawne historie i pozwólmy wysnuć samodzielne 
wnioski. Moim dzieciom na pewno przeczytam tę książkę. 
Zarówno w warstwie literackiej jaki i plastycznej nie 
brakuje tu humoru. Polecam! A Twórcom i Wydawcy 
gratuluje pomysłu. Natalia Kukulska mama Ani i Jasia 
https://lubimyczytac.pl/

18 Kasdepke G. - Zaskórniaki i 
inne dziwadła z krainy portfela

Dlaczego manko ma krótszą nóżkę, a cenę minimalną 
trudno dojrzeć nawet przez grube okulary Biletera? 
Wszystko staje się jasne po przekroczeniu bram 
ekonomicznego zoo. Zabawne opowiastki Grzegorza 
Kasdepke w tłumaczą problemy ekonomii, tworząc przy 
tym barwny świat zamieszkały przez różne dziwadła. Dzięki
kreatywnym ilustracjom Daniela de Latoura tajemnicze 
stwory brykają po kartach książki niełatwe do oswojenia. 
Być może nawet nieco onieśmielające przy samym wejściu, 
okazują się nie takie straszne po rzetelnym oprowadzeniu i 
komentarzu Ryszarda Petru. Zapraszamy do zoo dzieci i 
rodziców, bo dobra zabawa to czasem także satysfakcja z 
obłaskawienia ekonomicznego zwierza. 
https://lubimyczytac.pl/

19 Johnsen A. - Pieniek otwiera 
muzeum

Pieniek lubi spacery po lesie. I uwielbia zbieranie. Zbiera 
wszystko, co wpadnie mu w ręce. Aż w końcu w jego 
leśnym domku zaczyna brakować miejsca. Co teraz? Chyba 
najwyższy czas urządzić muzeum! Urzekająca prostotą 
opowieść z sympatycznym, drewnianym bohaterem. 
https://lubimyczytac.pl/

20 Urbaniak R. - Papiernik- 
Targowisko opowieści

Jest takie targowisko, które pojawia się raz na dwa lata i 
tylko nieliczni wiedza gdzie je znaleźć. Targowisko gdzie 
handlarze z najdalszych krain oferują towary tak niezwykłe,
że aby je kupić przy ich straganach tłoczą się zarówno 
pasterze, mędrcy, wędrowcy i magowie, jak i królowe, 
książęta czy cesarze. Te skarby to opowieści, a sprzedają je 
Papiernicy. Opowieści dzieją się cały czas, i bardzo łatwo je
przeoczyć. Dzieją się głęboko pod ziemią i wysoko w 
chmurach, w głębi mórz i w blasku odległych gwiazd. Jeden
Papiernik nie dałby rady złapać ich wszystkich. Dlatego jest
ich wielu. Jeżeli chcesz ich poznać i posłuchać jakie historie
mają do opowiedzenia musisz udać się na Targowisko 
Opowieści. Ta książka pomoże Ci na nie dotrzeć. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


21 Urbaniak R. - Papiernik, czyli 
skąd się biorą opowieści

Papiernik. Kim jest? Czym się zajmuje?
Nie macie pojęcia, jak ważne są te pytania. Bo jak myślicie, 
skąd się biorą opowieści? Same do nas przychodzą? Albo 
do tych, którzy przekazują je innym w książkach? Myślicie, 
że pojawiają się ni stąd, ni zowąd i pozwalają się oswoić? 
Opowieści są sprytne i nie tak łatwo je złapać. A co dopiero 
nakłonić do tego, żeby pozwoliły się opowiedzieć. A żeby 
złapać opowieść, której jeszcze nikt nigdy nie słyszał – o! 
moi drodzy – do tego potrzeba fachowca. Do tego potrzeba 
Papiernika. W książce będziecie mieli okazję go poznać. 
Dowiedzieć się, na czym polega jego trudna sztuka, i 
zobaczyć kilka z jego najpilniej strzeżonych skarbów. 
Historie, które jeszcze nigdy nie zostały opowiedziane! 
https://lubimyczytac.pl/

22 Cristobal L Sitja C. - 
Dziwolągi

Co byście zrobili, gdyby wasz dom nagle zniknął? Książka 
obrazkowa o tym, co dzieje się ze zwierzętami, gdy ludzie 
wycinają las.
Bal w lesie? Tego jeszcze nie było! Nic dziwnego, że 
wybierają się na niego wszystkie zwierzęta. Tańczą, 
objadają się ciastem i świetnie bawią, ale po powrocie nie 
mogą uwierzyć własnym oczom: ich domy zniknęły! Po 
drzewach, które dawały im schronienie i pożywienie, 
zostały tylko szczątki! Gdy okazuje się, że sprawcami tej 
kradzieży są dziwolągi zwane ludźmi, zwierzęta wymyślają 
sprytny plan… 
https://lubimyczytac.pl/

23 Praca zbiorowa- Budujemy 
wieżowiec

Wybudowanie wieżowca wymaga wysiłku setek osób, 
którym w pracy pomagają dziesiątki różnych maszyn 
budowlanych.
Otwórz okienka, by zobaczyć, jak robotnicy kopią 
fundamenty, wiercą otwory, montują stalowe konstrukcje, 
wylewają beton i szykują piętro po piętrze, by w samym 
sercu miasta stanął nowoczesny drapacz chmur. 
https://lubimyczytac.pl/

24 Golachowski M. - Czytam 
sobie- Darwin- Opowieść o 
naszej wielkiej rodzinie

Co wiemy dzięki Karolowi Darwinowi? Jak doszło do 
przełomowych odkryć jednego z najsłynniejszych 
przyrodników w dziejach? Co właściwie z nich wynika i 
czy da się o  tym opowiedzieć prosto, zwięźlec i 
zrozumiale? Jasne że się da. O tym przekonuje się mała 
Hania, gdy prosi tatę aby opowiedział jej o Darwinie.  Jest 
to wyjątkowa książka o teorii ewolucji przeznaczona do 
nauki czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym i 
szkolnym. Wciągająca lektura pozwoli małym czytelnikom 
doskonalić umiejętność czytania i poszerzyć swoją wiedzę o
ewolucji.
https://lubimyczytac.pl/



25 Witek R. - Czytam sobie- 
Goryl u fryzjera. 

Co ma zrobić goryl gdy jego bujna czupryna staje się zbyt 
długa? Oczywiścieudać się do fryzjera. I tak właśnie 
postanowił zrobić Goryl Mietek gdy pewnego dnia spojrzał 
w lustro i stwierdził że najwyższy czas obciąć włosy. 
U fryzjera jednak musi podjąc decyzję jaką fryzurę wybrać. 
https://lubimyczytac.pl/

26 Stanecka Z. - Tuli Tuli – Jeżyk 
w parku

Jestem Tuli Tuli. Duszek opiekuńczy. Mieszkam na Ziemi. 
Wędruję po jej zakątkach. Zaglądam tam, gdzie jest życie. A
ono jest wszędzie! W powietrzu. Na lądzie. W wodzie. Na 
najwyższych szczytach gór i w najgłębszych głębinach. 
Dziś opowiem wam o parku…
W parku na świat przychodzą dwa jeżyki – Tycia i Tuptuś. 
Poza nimi żyje tu tyle zwierząt i ptaków! Niektóre są 
groźne. Trzeba uważać i szybko zwinąć się w kolczastą 
kulkę. Tycia musi się wiele nauczyć. Na przykład co to jest 
zima i jak się do niej przygotować.
"Tuli Tuli opowiada, kto gdzie mieszka" to przepięknie 
zilustrowana seria edukacyjna dla najmłodszych. Każda 
książka to inne środowisko życia i nowy bohater. Dzieci 
śledzą jego przygody, a przy okazji poznają wiele 
przyrodniczych ciekawostek. 
https://lubimyczytac.pl/

27 Świć A. - Kodowanie na 
dywanie w przedszkolu w 
szkole i w domu

„Gdzie się ukrył kod? Jak go znaleźć? Jak go stworzyć?
Co on właściwie oznacza?  Zabawy wprowadzające 
dzieci w świat kodowania sprawdzą się zarówno w 
przedszkolu, szkole jak i w domu, trzeba je tylko 
starannie dobrać do potrzeb i możliwości rozwojowych 
dzieci. Każdy rozdział to propozycja zabaw z 
wykorzystaniem innego materiału dydaktycznego. 
Zabawy pogrupowane są i oznaczone symbolami, 
podzielone na odpowiednie dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, uczniów klas 1–3 i zabawy do 
wykorzystania w domu, z rodzicami. Podział jest 
umowny, przygotowany na bazie uśrednionych 
możliwości dzieci w danym wieku, nie uwzględnia 
specyfiki danej grupy, potrzeb i możliwości 
rozwojowych konkretnego dziecka, warto więc 
przejrzeć wszystkie propozycje aktywności i wybrać te,
które będą najlepiej odpowiadać naszym potrzebom. 
https://lubimyczytac.pl/



28 Paszkiewicz A. - Ksiązkożercy 
– Koko uczy się migać

Koko to najsłynniejsza gorylica na świecie. Nauczyła się 
języka migowego – pokazywania słów za pomocą dłoni. Jak
jej się to udało i o czym rozmawiała z ludźmi? 
„Książkożercy” to seria książeczek przygotowanych z 
myślą o dzieciach, które wkraczają w świat liter, słów i 
zdań. 
https://lubimyczytac.pl/

29 Belineau N. - Mały chłopiec- 
Van Kuby

Historyjka, dzięki której dziecko może identyfikować się 
z bohaterem i puścić wodze fantazji. Na końcu tej 
ślicznie ilustrowanej książeczki mały Czytelnik znajdzie 
zagadki oraz miejsce na wklejenie własnej fotografii. 
https://www.swiatksiazki.pl/

30 Miś Pracuś w pociągu Poznawajcie świat z Misiem Pracusiem! Czytając 
wesołe książeczki i przesuwając ruchome elementy, 
mały czytelnik może pomóc Misiowi w pracy 
maszynisty.
Przesuń ruchome elementy, odkryj kryjące się w 
książce niespodzianki i poznaj zawód maszynisty! 
https://lubimyczytac.pl/

31 Miś Pracuś w samolocie Poznawajcie świat z Misiem Pracusiem! Czytając 
wesołe książeczki i przesuwając ruchome elementy, 
mały czytelnik może pomóc Misiowi w pracy pilota.
Przesuń ruchome elementy, odkryj kryjące się w 
książce niespodzianki i poznaj zawód pilota samolotu! 
https://lubimyczytac.pl/



32 Zarawska Patrycja –  Młodzi 
przyrodnicy – Co w trawie 
piszczy

Seria Młodzi przyrodnicy przybliży dzieciom świat 
przyrody, przedstawi najbardziej fascynujące fakty z życia 
zwierząt i roślin. Ciekawym informacjom towarzyszą 
piękne ilustracje, dzięki którym natura stanie się małym 
czytelnikom jeszcze bliższa. Młodzi przyrodnicy to seria do
pierwszego czytania – dzięki niej dzieci będą mogły 
ćwiczyć tę umiejętność. 
https://lubimyczytac.pl/

33 Golędzinowski Ł, Sztybor B. - 
Pion i poziom

Jeśli chcesz być w pionie, wstań.
Jeśli chcesz być w poziomie, połóż się.
Jeśli chcesz być w dobrym humorze, przeczytaj tę książkę.
Niektóre rzeczy są pionowe. Inne – poziome. Ale większość
czasem bywa pionowa, a czasem pozioma. Nawet rzeka, 
rodzice czy pies. Nie wierzycie? Sięgnijcie po tę książkę. 
Czytajcie ją i oglądajcie w pionie i w poziomie, a 
przekonacie się, że cały nasz świat składa się z poziomów i 
pionów. Z wyjątkiem tych kilku rzeczy, które nigdy nie 
powinny być w pionie. Albo w poziomie. 
https://lubimyczytac.pl/

34 Malicka M. - Już czytam – 
Sąsiad szpieg

Dlaczego nowey sąsiad task dziwnie się zachowuje? Chodzi
po osiedlu i nosi przeciwsłoneczne okulary w pochmurny 
dzień? Lila i Nina podejrzewają, że musi być prawdziwym 
szpiegiem. Dziewczynki muszą także wyjaśnić tajemnicę 
znikających lasztanów, znaleźć najcenniejszy naszyjnik na 
świecie, oraz zmierzyć się z duchami mieszkającymi w 
piwnicy. 

https://www.swiatksiazki.pl/

35 Vakharia V. - Sposób na matmę Raz na zawsze pozbądź się strachu przed matematyką. 
"Sposób na matmę" to sposób na lepsze stopnie! Weź 
głęboki oddech… "Sposób na matmę" zaraz ci pomoże!
W środku znajdziesz mnóstwo praktycznych rad, dzięki 
którym przestaniesz się niepokoić i zrozumiesz wszystko, 
co dotąd sprawiało ci kłopoty. Oprócz tego poznasz wiele 
przydatnych sztuczek, dzięki którym opanujesz tajniki 
matematyki do perfekcji. Liczby całkowite, Dodawanie
Odejmowanie Mnożenie DzielenieUłamki.To nieprawda,   
że nie jesteś w stanie zrozumieć matematyki. Po prostu 
dotychczas nikt nie wyjaśnił ci jej w sposób zrozumiały   
dla Ciebie.                                    https://lubimyczytac.pl/



36   Brown D. - Symfonia 
zwierząt

Niezwykła książka – do czytania i słuchania jednocześnie!
Dan Brown, autor międzynarodowych bestsellerów, 
debiutuje jako twórca literatury dla dzieci i jako 
kompozytor! Tekstowi towarzyszy skomponowana przez 
niego muzyka.
Maestro Mysz, z batutą w ręku, zabiera czytelników w 
odwiedziny do różnych zwierząt. Spotyka między innymi 
gepardy, kangury, słonie i płetwale błękitne. Każde 
spotkanie niesie ważne przesłanie dla czytelnika.
Dodatkowo, w ilustracjach autor ukrył zaszyfrowaną 
wiadomość.
Podczas czytania książki będzie można słuchać muzyki 
przy pomocy darmowej, interaktywnej aplikacji, 
wykorzystującej rzeczywistość rozszerzoną. 
https://lubimyczytac.pl/

37 Gellner D. - Ściskam w pasie 
kontrabasie

Ta książka to prawdziwy przebój! Skomponowany przez 
Dorotę Gellner, Damę Orderu Uśmiechu i prawdziwego 
wirtuoza pióra! Muzyka – dźwięcząca w brzmieniu słów i 
rytmie opowieści – natychmiast wpada w ucho. Śmieszne 
króciutkie historie o instrumentach i ich nie zawsze 
utalentowanych (ale jakże oddanych swej pasji) 
właścicielach – pokochają czytelnicy od lat 5 do 105! A 
aranżacja? Wyborna! Na znakomitych ilustracjach Marcina 
Minora można przyjrzeć się i prawdziwym cymbałom, i 
zapomnianej już nieco pianoli... albo odszukać swój 
ulubiony czy też mniej znany instrument. 
https://lubimyczytac.pl/


