Książki godne polecenia dla uczniów klas pierwszych

„Zwierzokracja” Ola Woldańska-Płocińska

Zwierzokracja - bo zwierzęta są ważne, bo zwierzęta to nie rzeczy, bo zwierzęta też mają swoje
prawa! Tym właśnie tematom przyglądamy się z bliska – staramy się zrozumieć pochodzenie i
znaczenie praw zwierząt oraz pokazać sytuacje, w których życie dzieci i zwierząt przenika się.
"Zwierzokracja" składa się z 38 rozkładówek z kolorowymi, zabawnymi i pełnymi emocji
ilustracjami w dużym formacie. Krótkie, przystępne teksty zawierają wiele informacji i
ciekawostek.
Książka w przyjazny sposób, zarówno w warstwie tekstowej, jak i ilustracyjnej opowiada o
przenikaniu się światów dzieci i zwierząt. Empatia, wrażliwość, uważność – to chcemy przekazać
Wam na kartach "Zwierzokracji."
Przyjrzyjcie się z bliska relacjom ludzi i zwierząt na przestrzeni wieków. Przekonajcie się, jak
wiele wspólnego mają ze sobą światy dzieci i zwierząt. Dowiedzcie się, kto nie jest szczęśliwy z
powodu nadchodzących świąt i komu zimą burczy w brzuchu, gdy pijecie ciepłe kakao.
Przeczytajcie, co weganie jedzą na śniadanie i czy świnie są mądrzejsze od ludzi. Sprawdźcie,
kto nie jest zadowolony z nadmiernej czystości i czy na świecie są jeszcze dzikie zwierzęta.
Oceńcie, czy to prawda, że jaki pan, taki pies, i czy rozsądnie jest trzymać słonia w bloku.
Autorka i ilustratorka Ola Woldańska-Płocińska to ceniona postać w świecie polskich książek dla
dzieci, która troszczy się o los zwierząt.

„Maja na tropie jaja” Rafał Witek

To bardzo zabawna i ciekawa opowieść o przygodach złotopiórej papugi i małej dziewczynki –
Mai. Dziewczynka i ptak wspólnie udają się na poszukiwania zaginionego jaja. Po drodze
przeżywają mnóstwo przygód. Trafiają nawet na bezludną wyspę, gdzie czeka ich niespodzianka.
Ta rewelacyjna książka, wydana w ramach programu wspierającego naukę CZYTAM SOBIE –
poziom 2 – SKŁADAM ZDANIA, przeznaczona jest dla dzieci, które zaraziły się już pasją
czytania. Dzięki tej książeczce dziecko nauczy się czytania dłuższych zdań – złożonych i trochę
trudniejszych. W tekście znajdują się również dialogi.
Na uwagę zasługuje szata graficzna tej wyjątkowej książki. Duża czcionka oraz oryginalne i
piękne ilustracje Emilii Dziubak znakomicie dopełniające opowiadaną historię sprawią, że
czytanie tej książeczki będzie dla dziecka prawdziwą przJJyjemnością! A na końcu czekają na
najmłodszych jeszcze niespodzianki – naklejki i dyplom sukcesu!

"Gdyby jajko mogło mówić" i inne opowieści” Renata Piątkowska

Renata Piątkowska „opowiada” w swej książce o dziewięciu zwyczajach ludowych i tradycjach
polskiej kultury. Robi to w przemyślany i bardzo dobry sposób. Wplata fakty historyczne,
opowieści ludowe, informacje pochodzące z pozycji popularno-naukowych w wartką akcję
przedstawiającą codzienne życie Maćka - kilkuletniego głównego bohatera i narratora książki
oraz jego rodzinki - siostry i rodziców. Ważną rolę w tej konstrukcji akcji odgrywają dziadkowie,
którzy w różnych strategicznych i często trudnych sytuacjach pojawiają się w domu Maćka,
pomagają w rozwiązaniu spraw i jakby przy okazji przekazują mądrości ludowe i tradycje w
sposób naturalny, łatwy do zrozumienia. Równocześnie jest tu sporo ciekawostek i faktów;
niejeden dorosły może się czegoś dowiedzieć lub sobie co nieco przypomnieć. Jest to dobra
pozycja na wiosenne czytanki rodzinne, bowiem wiele tu informacji o Marzannie, ŚmigusieDyngusie i Pisankach. Oprócz tego Mikołajki, Wigilia, Andrzejki, Walentynki i Sylwester
dopełniają całości.

Książkę czyta się jednym tchem. Polecam zarówno dla tych dzieci, które jeszcze słuchają
czytanych przez rodziców pozycji, jak i dla uczniów, którzy już samodzielnie przemierzają świat
zadrukowanych stron. Po tej lekturze ciekawość poznawcza dziecka zostanie na pewno
rozbudzona. Może się też zdarzyć tak, jak w naszej rodzinie, że dzieciaki (8 i 6 lat )- zaczęły
wypytywać Babcie o różne ciekawostki z ich dzieciństwa – w jakie zabawy się bawiły, jak
spędzały święta, jak strojono dom podczas różnych uroczystości, czy były mocno polewane wodą
w śmigusa-dyngusa, itp. Uważam, że to jest najważniejsze, może nieco ukryte przesłanie tej
książki - ogromna mądrość życiowa i wiedza o świecie nas otaczającym drzemie w starszych
ludziach. Uczmy się od nich, np. poprzez wysłuchiwanie ich wspomnień. Bezcenne
doświadczenie!
„Bery, gangster i góra kłopotów” Małgorzata Strękowska-Zaremba

Kuba i Wojtek to kumple na dobre i na złe. Niestety na ich osiedlu niewiele się dzieje. Inne
dzieciaki przeżywają niezwykłe przygody, a oni nie. Co za niesprawiedliwość! Wkrótce jednak
szczęście uśmiechnie się i do chłopaków. W okolicy pojawi się prawdziwy gangster…
„Bery, gangster i góra kłopotów” opowiada z dużym humorem o wielu ważnych sprawach:
problemach w szkole, ucieczce z domu, dotrzymywaniu słowa, a także o wścibskich
dziewczynach, których „nie można lubić!”.

„Kicia i księżycowa przygoda” Paula Harrsion

Rodzina Kici jest wyjątkowa – jej mama jest superbohaterką. Dziewczynka wie, że pewnego dnia
i ona wykorzysta swoje supermoce, by pomagać innym. Ten dzień nadchodzi prędzej, niż Kitty
się spodziewa, kiedy kot Figaro pojawia się w oknie jej sypialni z błaganiem o pomoc. Ale nocny
świat to straszne miejsce – czy Kitty jest wystarczająco odważna, by wyjść w ciemność i
przeżywać ekscytujące przygody jako superbohaterka?

„Ania i miś” Alicja Maria Dęga

Anioły są wśród nas
Te słowa odczytałam we wstępie książki Ania i miś napisanym przez autorkę Alicję Dęgę. I
zrobiło mi się trochę niezwykle. Podczas czytania przepięknej historii o przyjaźni małej
dziewczynki i pluszowego misia robiło mi się jeszcze cieplej na sercu. Zresztą nie tylko mnie.
Cała trójka naszych dzieciaków słuchała z uwagą – starszaki wsłuchiwały się w słowa, a
najmłodsza dwulatka w rytm zdania i wpatrywała się w wyraziste, ogromne ilustracje. Bo książka
jest w formacie A4, a ilustracje często zajmują całą stronę.
Historia zagubienia i odnalezienia przyjaciela-misia niesie spory ładunek optymizmu i wiary, że
gdy bardzo się czegoś pragnie, to może się to spełnić. Książka napisana jest barwnym językiem,
między wierszami czuje się silne uczucie, jakie łączy autorkę z tytułową bohaterką, bo ta sytuacja
zdarzyła się naprawdę, a pani Alicja Dęga napisała historię dla swojej córeczki.
Moim zdaniem książka Ania i miś nie jest zwykłą bajeczką, ale serdecznie napisanym
poradnikiem dla dorosłych, w jaki sposób pielęgnować w sobie wiarę w drugiego człowieka,
optymizm i dobroć.

„Anatol i przyjaciele” Beata Ostrowicka

Anatol to pluszowy zając. Pewnego dnia poznaje w parku dinozaura (Plotka). Pomiędzy nimi
rodzi się przyjaźń - taka, która dodaje energii i uśmiechu. Do wspólnego domku dołącza
podróżniczka mrówka Ola. Potrafi ona wymyślić niezwykłe zabawy, jak i bałaganić, jak nikt
inny. Czy bawiliście się kiedyś w łapanie mgły? Z Olą to możliwe.
Dzieci śledzą podróż przyjaciół przez podwórko, poznają m.in. technikę leczenia przeziębienia
ciepłym sokiem z marchwi. Dowiecie się na czym polega hartowanie i jak to jest spotkać w parku
swojego sobowtóra (tyle, że jest w innym kolorze).
Poznacie srokę, która wyszukuje błyskotek, weźmiecie udział w przygotowaniach do Święta

mieszkańców parku. Bohaterowie nie są idealni, ale potrafią przyznać się do błędu i przeprosić.
Potrzebują siebie nawzajem i o tym właśnie jest ta książka, o byciu razem.
Anatol to ładna postać - ma rumiane policzki i wesołe spojrzenie. Takie też są jego przygody,
czyli pełne serdeczności i ciepła.
„Mały atlas zwierzaków” Ewy i Pawła Pawlaków

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć tej pary prawdziwych fanów przyrody - Ewy KozyryPawlak i Pawła Pawlaka.
Sprawdźcie ich atlaso-pamiętnik, w którym znajdziecie opisy zwierzęcych mieszkańców
ogrodów i pobliskiej fauny. Są tu tacy goście jak: borsuk, żaba, zając, kuna i wielu innych.
Dodatkowo każdy obrazek wykonany jest techniką pełną prawdziwego zaangażowania i
oddania. Nie zabrakło rzeźb, wyklejanek z kawałków materiału, a także malunków akwarelami
tworzonych przez samych autorów. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście!
Oczywiście jeżeli mało Wam będzie przyrodniczej sztuki Państwa Pawlaków ogromnie
zachęcam do sięgnięcia po ich wcześniejsze atlasy:
 „Mały atlas ptaków” Ewy i Pawła Pawlaków
 „Mały atlas motyli” Ewy i Pawła Pawlaków
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- Audiobooki - w abonamencie Empik Go można znaleźć bogatą ofertę bajek dla dzieci oraz
książek i podcastów dla rodziców. Pakiet bezpłatnych audiobooków i ebooków to jedna z
korzyści usługi Empik Premium, która przez pierwsze 60 dni jest dostępna za darmo.

