Dla rodziców

Książki do przeczytania z dzieckiem 2
Poradnik małego skauta
Marcin Przewoźniak, il. Olga i Janusz Baszczak, Papilon – Publicat, Poznań 2009
Ta książka może być dobrym i praktycznym przewodnikiem, który zabierzemy
na rodzinną wyprawę. Można się z niej dowiedzieć: jak się nie zgubić, jak posługiwać się mapą i kompasem, jak przepowiadać pogodę, jak zbierać grzyby, jak rozpoznawać tropy zwierząt, jak bezpiecznie rozpalać ognisko. To jednak nie wszystko
– Poradnik podpowie dzieciom m.in., jak być odpowiedzialnym, samodzielnym
i koleżeńskim, jak pomagać innym.

Mapownik, czyli praktyczny kurs mazania po mapach
Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński, Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2013
Dzięki tej książce można odbyć rysunkową podróż po lądach, morzach i kulturach świata – poznać wiele ciekawych miejsc, obyczaje i tradycje różnych krajów
i ludów. Można też np. tworzyć własne mapy, rysować flagi, pokonać labirynt
Minotaura, odwiedzić wodny targ w Tajlandii, zaplanować wyprawę na Mount
Everest czy zaprojektować wzór na japońskim kimonie.

Cudowna podróż Edwarda Tulana
Kate DiCamillo, il. Bagram Ibatoulline, tłum. Małgorzata Dobrogojska, Philip Wilson, Warszawa 2009
To pobudzająca do refleksji opowieść o Edwardzie Tulanie – porcelanowym króliku, który był wyjątkowo próżny i egoistyczny. Podczas wyprawy statkiem do
Londynu wypadł za burtę i od tego momentu zaczęła się jego niezwykła podróż,
dzięki której zrozumiał, co znaczy smutek, poświęcenie i miłość. Książka pokazuje,
jak można się zmienić pod wpływem różnych ludzi i przeżyć oraz jakie wartości są
naprawdę ważne w życiu.

Książeczka-wycieczka po miastach i miasteczkach
Eliza Piotrowska (tekst i ilustracje), Media Rodzina, Poznań 2007
Zbiór zabawnych wierszyków o polskich miastach i miasteczkach. Książka została pięknie ozdobiona ilustracjami i mapkami, które mogą być świetnym wstępem
do edukacji geograficznej najmłodszych. Dzięki ogromnemu poczuciu humoru
autorki książka spodoba się zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
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Magiczne drzewo
Seria książek opowiadających o trójce rodzeństwa: Filipie, Gabi i Kukim. Ich przygody są związane z różnymi
przedmiotami wykonanymi z fragmentów niezwykłego drzewa zniszczonego przez nawałnicę. W pierwszej części cyklu dzieci znajdują czerwone krzesło, które ma moc spełniania życzeń. Szybko przekonują
się, że trzeba bardzo uważać na to, jakie życzenie się wypowiada. Wszystko, co się potem wydarza, uczy
bohaterów, jak ważne są w życiu miłość, przyjaźń i zaufanie. To także opowieść o tym, żeby nie dać się
zwieść reklamie, która ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, oraz że pieniądze nie gwarantują szczęścia.

Magiczne drzewo. Czerwone krzesło
Andrzej Maleszka, il. Igor Morski, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,
Kraków 2009

Magiczne drzewo. Tajemnica mostu
Andrzej Maleszka, il. Andrzej Maleszka, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,
Kraków 2010

Magiczne drzewo. Olbrzym
Andrzej Maleszka, il. Andrzej Maleszka, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,
Kraków 2011

Magiczne drzewo. Pojedynek
Andrzej Maleszka, il. Andrzej Maleszka, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,
Kraków 2012

Magiczne drzewo. Gra
Andrzej Maleszka, il. Andrzej Maleszka, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,
Kraków 2013

Magiczne drzewo. Cień smoka
Andrzej Maleszka, il. Andrzej Maleszka, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,
Kraków 2014
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Seria książek o ulicy Czereśniowej
Pięknie ilustrowane książki obrazkowe, w których jest mnóstwo zabawnych szczegółów, ciekawych postaci i różnych codziennych sytuacji (np.: jesienny festyn zorganizowany na rynku, budowa
i otwarcie przedszkola, robienie zakupów). Książki mogą pomagać w wyrabianiu i ćwiczeniu
spostrzegawczości, rozwijaniu umiejętności matematycznych (przeliczanie), a także zachęcać
do tworzenia własnych opowieści.

Jesień na ulicy Czereśniowej
Rotraut Susanne Berner, Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2012

Zima na ulicy Czereśniowej
Rotraut Susanne Berner, Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2012

Wiosna na ulicy Czereśniowej
Rotraut Susanne Berner, Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2012

Lato na ulicy Czereśniowej
Rotraut Susanne Berner, Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2012

Noc na ulicy Czereśniowej
Rotraut Susanne Berner, Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2013
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Strasznie ważne bajki
Jerzy Owsiak, Ewa Błaszczyk, Marek Kamiński, Bożena Walter, Bartosz Opania, Elżbieta Dzikowska,
il. Piotr Fąfrowicz, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2010
Tę niezwykłą książkę napisały osoby na co dzień związane z fundacjami pomagającymi dzieciom. W swoich bajkach poruszają ważne tematy, które dotyczą
zarówno dorosłych, jak i dzieci. Opowiadają o miłości, marzeniach, przyjaźni, lęku, odwadze. Są pełne wiary w siłę marzeń i dobro człowieka, napawają
nadzieją i otuchą.

Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu
Grzegorz Kasdepke, il. Ewa Poklewska-Koziełło, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2010
Bohaterami książki są bliźniaki Kuba i Buba. Autor opisuje różne przeżycia dzieci i ich rodziców. Stosunki między rodzeństwem najlepiej ilustruje powiedzenie: „Kto się lubi, ten się czubi”. Oprócz opowiadań o niesfornych bliźniakach
w książce znajdują się też zadania do wykonania, np.: gra planszowa, przepis
na pyszności, na udaną gimnastykę oraz instrukcja wykonania żaglówki-cud.

Gdzie jesteś, tatusiu?
Anna Onichimowska, il. Marcin Bruchnalski, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2007
Dalszy ciąg przygód Kuby i Pawła, bohaterów książki Daleki rejs. Mama chłopców
otrzymuje list, z którego wynika, że w Maroku plemię Berberów może przetrzymywać jej męża, który jako etnograf prowadził badania w tamtej części Afryki.
Dziadek chłopców postanawia wyruszyć na poszukiwanie syna. Nie chce zabrać
wnuków ze sobą. Chłopcy jednak w tajemnicy organizują wyprawę, w trakcie
której poznają ciekawych ludzi i przeżywają wiele niezwykłych przygód.

Abecadło w rymy wpadło
Wanda Chotomska, il. Beata Zdęba, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2013
To najnowsza książka znanej pisarki. Dzięki zabawnym wierszom dzieci szybko
poznają i utrwalają litery. Książka jest ozdobiona pięknymi ilustracjami przedstawiającymi zabawne zwierzaki uszyte z różnorodnych materiałów. Mogą one być
także świetną inspiracją do własnych kreatywnych patchworkowych obrazków.
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12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach
Paweł Beręsewicz, Liliana Fabisińska, Agnieszka Frączek, Roksana Jędrzejewska-Wróbel,
Joanna Krzyżanek, Irena Landau, Maria Ewa Letki, Anna Onichimowska, Eliza Piotrowska,
Marcin Przewoźniak, Anna Sójka, Natalia Usenko, il. Elżbieta Kidacka, Papilon – Publicat, Poznań 2014
Pięknie ilustrowane opowiadania zebrane w tej książce w ciepły i przystępny
sposób mówią o tym, co w życiu ważne, m.in. o szczęściu, uczciwości, odpowiedzialności, pięknie, mądrości, odwadze i szacunku. Najmłodsi dowiedzą się,
jak można oswoić lęk, co to znaczy być sobą, jak poznać swoje mocne strony,
zaakceptować to, że każdy jest inny, oraz dlaczego warto być dobrym. Lektura
może też dać wiele do myślenia rodzicom, ponieważ autorzy zwracają uwagę
na to, jak postawy czy zachowania dorosłych są odbierane przez ich dzieci.
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