Książki godne polecenia dla uczniów klas trzecich
„Lawendowa czarownica” Katarzyna Borys

Prawdziwe czary się zdarzają! Każdy z nas może czarować.
Małgosia wróciła z wakacji u babci z postanowieniem: pora zająć się spełnianiem
najważniejszych marzeń. Małgosia wierzy, że sąsiadka w bloku to prawdziwa czarownica, która
pomoże jej odzyskać tatę. Sąsiadka-aktorka umie przenosić ludzi do innych światów. Bo sztuka
to magia.
Wiara w czary - drobne gesty, które mogą nieść pocieszenie, otuchę i radość z każdego dnia sprawia, że ta zwykła opowieść zamienia się w ciepłe przesłanie - idealne na wszelkie smutki.
„Zielony nikt” Małgorzata Strzałkowska

Książka dla małych i dużych koneserów bajek. Baśniowa przypowieść z mądrym,
optymistycznym przesłaniem spodoba się fanom "Małego Księcia". Sugestywna proza
znakomitej poetki i nastrojowe, pobudzajace wyobraźnię ilustracje przenoszą czytelnika daleko,
daleko stąd, za siódmą górę i dziesiątą rzekę, gdzie pośrodku opuszczonej leśnej polany
znajdowała się stara wyschnięta studnia. Na dnie tej studni mieszkał Nikt. Studnia była całym
jego światem... do czasu, gdy pewnego ranka zajrzał do niej Zielony.

„Pompon w rodzinie Fisiów” Joanna Olech

W rodzinie Fisiów, która, jak my wszyscy, smoki zna tylko jako baśniowe i dawno wymarłe –
niespodzianie w łazience pojawia się mały, zielony osobnik, który przedstawia się jako smocze
dziecko. Jest bardzo delikatny, z czasem porasta zrogowaciałą skórą, o którą dba, smarując ją
najdroższym kremem na zmarszczki mamy. Jest nietaktowny, nie umie się zachować, ma dziwne
upodobania kulinarne i niesamowite pomysły, a mimo to Gniewosz i Malwina go uwielbiają. A
kiedy na zjeździe blogerów dostaje nagrodę – cała rodzina puchnie z dumy. Zaprzyjaźnijcie się z
nim, a nie zaznacie nudy!
„Nienia z Zielonego Marzenia. Lato Nieni” Agnieszka Tyszka

Chcecie poznać Nienię, która ma cały las na głowie? Wystarczy tylko mocno zamknąć oczy i już
macie przed sobą dróżkę. A może nawet strzałkę, ułożoną z szyszek? Będziecie razem z Nienią
tropić tajemnice, przyjaźnić się z duchami, rusałkami i letnim wiatrem. Możecie także ugotować
zupę konwaliową na starym cmentarzu. Do zobaczenia w leśniczówce Zielone Marzenie!

„Kot na medal” Małgorzata Kur

Czy kot to tylko mrucząca przytulanka albo kanapowiec, leniwie wylegujący się godzinami na
kanapie? Nic bardziej mylnego! Poznajcie niezwykłe historie Simona, Maszy, Siemiona, Kiddo i
Rudzielca, a odkryjecie prawdziwą kocią naturę. Służba na okręcie wojennym, przejście tysięcy
kilometrów, by wrócić do domu, ostrzeżenie rodziny przed pożarem, lot balonem - oto, do czego
zdolne są koty! Potrafią być odważne i narażać się dla ludzi oraz stawać w ich obronie. To
właśnie o nich jest ta książka. Bohaterskie koty wkraczają do gry!

„Łopianowe pole” Katarzyna Ryrych

Dzieci ze zwykłego podwórka są świadkami zupełnie niezwykłych wydarzeń. Ktoś zamienia się
w żabę, w skarpetkach rosną dziury, tajemniczy pan przechadza się z burzową chmurą na
sznurku, huśtawka ożywa, a z pudełka Dory ucieka nuda. Czy za tym wszystkim mogą stać
pewna pani i jej kot?

„Detektyw Pingwin i pechowy rejs” Alex T. Smith

Detektyw Pingwin wyrusza na rejs luksusowym statkiem. Nie lubi wody i nie umie pływać, ale
jego przyjaciel Colin występuje podczas rejsu z chórem żeńskim, a po ostatnich przygodach panu
Pingwinowi i tak należy się chwila relaksu. Ponadto w tutejszym barze kanapki z rybnymi
paluszkami dostępne są dwadzieścia cztery godziny na dobę! Jak w niebie! Mimo wszystkich
niezwykłości, pan Pingwin podejrzewa, że dzieje się tu coś podejrzanego… Kiedy zaprzyjaźnia
się z młodym pasażerem na gapę, który ma swoją zagadkę do rozwiązania, już niebawem
odkrywa, że przygoda czyha na niego wszędzie…
„Max. Kot detektyw. Paryska zagadka” Sarah Todd Taylor

Max, nadzwyczajny kot detektyw, wpadł na mrożącą krew w żyłach tajemnicę na ulicach Paryża.
Podczas gdy bogaci i sławni mieszkańcy miasta biorą udział w konkursie na najpiękniejszy „Głos
Paryża”, ich koty są porywane! Ale kto zrobiłby tak okropną rzecz? I dlaczego?

„Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Aloha. Tom 11” Agnieszka Mielech

Nareszcie wymarzone wakacje! Emi i Flora wyjeżdżają nad morze na długo wyczekiwany obóz
windsurfingowy. Po jego zakończeniu wraz z całą paczką oraz Luckiem, sąsiadem Emi,
wyruszają zabawnym busem – ogórasem – w szaloną nadmorską podróż.
W trakcie wyprawy będą mieszkać na kempingach, wędrować nadmorskimi szklakami i zgubią
się wśród wydm. Nieoczekiwane spotkanie z wyrzuconym na plażę morświnem rozpocznie nową
misję Tajnego Klubu Superdziewczyn. Wszyscy na stanowiska! Trzeba pomóc zagrożonemu
ssakowi.
„Opowieści dawnej treści. Historia Polski wierszem pisana" Anna Świrszczyńska

Historia Polski opowiedziana wierszem - w tym tomiku zawiera niezapomniane teksty: Farfurka
królowej Bony, Starościanka i sokolniczek, Opowieść o ślicznej Agnieszce, O Janie Matejce i
panu Kajetanie. Poetycka, gawędziarska narracja pełna ciekawych anegdot cudownie oddaje urok
minionych czasów.

„Lenka, Fryderyk i podróże” Olga Masiuk

Lenka i Fryderyk mieszkają w Dolinie. Ale wolą podróżować, niż siedzieć w miejscu. Lenkę
pasjonują pociągi, nieznane krainy i ich mieszkańcy. Fryderyk podróżuje w… fotelu, czytając,
czy raczej pochłaniając książki.
Jednak dziś postanowili się zamienić. Fryderyk wsiadł do pociągu, a Lenka zabrała się za
czytanie. Nawet bliźniaczki Euzebie zaniepokoiły się, co z tego wyniknie…
Jeśli lubicie podróżować koleją, czytać książki i przeżywać dziwne przygody -ta książka jest
właśnie dla Was.
„Masło przygodowe” Barbara Stenka

Kiedy człowiek wciąż musi zjadać kanapki z masłem, mierzyć sobie temperaturę i pilnować
rapujących braci bliźniaków – na naprawianie świata zostaje mu tylko odrobinka czasu. A świat
przecież tak tego potrzebuje! Kasia Koniec wie o tym najlepiej i nie przepuszcza żadnej okazji do
ulepszeń i szalonych zmian…

„Pamiętnik grzecznego psa” Wojciech Cesarz, Katarzyna Terechowicz

Ciągle słyszę od moich Państwa, że mam być grzeczny. Ale czy można mieć pretensje do psa, że
wytrzepał się w jadalni i zachlapał ściany? Przecież byłem cały mokry! Jestem bardzo grzecznym
psem i w dodatku – uważnym obserwatorem rzeczywistości. I widzę, że to ludzi można by
nauczyć tego i owego. Na przykład taplania się w kałuży! Albo szaleńczego biegu!
Przecież życie jest za krótkie na ciągłe podawanie łapy i chodzenie przy nodze, prawda?
"Cudowna, zabawna lektura dla tych, którzy już mają, i tych, którzy jeszcze nie mają psa.
Do poczytania dzieciom, dorosłym i… psom.
Polecam."
Artur Barciś
„Pejzaż z gżegżółką” Małgorzata Strzałkowska

Kolejny zbiór wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej zachwyca błyskotliwością językowych
skojarzeń. Oprócz mnóstwa trudnych wyrazów, które w sposób łatwy i przyjemny pomagają
uczyć się pisowni oraz wymowy, pojawiły się w nim także palindromy, które można „czytać tak i
tak, całkiem normalnie albo wspak”. A tak w ogóle i tym razem Autorka deklaruje się jako
miłośniczka ojczystej mowy.Warto za nią podążać!
"Pejzaż z gżegżółką" został nagrodzony tytułem Najlepsza książka dla dzieci i młodzieży w
konkursie Dobre Strony - organizowanym przez MBP we Wrocławiu oraz biuro Wrocławskich
Promocji Dobrych Książek.

„Zbzikowane wierszyki łamiące języki” Małgorzata Strzałkowska

Sympatyczne wiersze uznanej autorki literatury dziecięcej. Łamańce językowe, trudne wyrazy i
humor w pięknie ilustrowanej książeczce. Doskonała okazja, by zachwycić się brzmieniem
języka polskiego oraz ćwiczyć wymowę dziecka.
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