
Książki godne polecenia dla uczniów klas czwartych 

 

„Momo” Michael Ende 

 

 

Najbardziej tajemnicza książka autora Nie kończącej się historii. 

Mała Momo jest dziewczynką zupełnie wyjątkową. Pojawiła się znikąd, zamieszkała w starym 

amfiteatrze na obrzeżach miasta i szybko zaprzyjaźniła zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi. 

Potrafi wymyślać najniezwyklejsze zabawy, słuchać jak nikt inny i cieszyć się każdą chwilą. 

Okazuje się jednak, że jej piękny świat jest zagrożony przez tajemniczych szarych panów, którzy 

pozbawiają ludzi wolnego czasu i radości życia. Tylko Momo jest odporna na ich magię. I tylko 

ona, z pomocą tajemniczego mistrza Hory i żółwicy Kasjopei, może uratować świat przez 

całkowitym zszarzeniem. 

Momo to niezwykle piękna i mądra opowieść o tym, co najważniejsze, o magii dzieciństwa i 

prawdziwej przyjaźni. Klasyka literatury dziecięcej. 

 

Seria „Bartek Koniczyna” Danuta Zawadzka 

 

 

Bartek Koniczyna mieszka w Zaniemyślu. Ma tam swoją bandę. Jego rodzina przechodzi przez 

wiele zmian, przeprowadzają się i sytuacja nie zawsze jest łatwa. Dlatego Bartek trochę łobuzuje. 

I też dlatego, że po prostu jest ciekawym świata chłopcem. Właśnie przez tę ciekawość czasem 

ładuje się w tarapaty. Przeczytajcie i sprawdźcie, czego możecie się od Bartka nauczyć. 



„Rekreacje Mikołajka” Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempe 

 

 
 

Z niesamowitą sympatią a jednocześnie z ogromnym poczuciem humoru i werwą są opisane 

przygody Mikołajka, kilkuletniego łobuziaka oraz grupy jego kolegów. W tle są świetnie opisani 

rodzice - ich niekonsekwencje w postępowaniu są komiczne i bezbłędnie demaskowane z 

dziecięcą naiwnością przez małoletnich bohaterów. 

Spośród całej serii na wakacje warto przeczytać tę część, bo opisuje przygody Mikołajka w 

czasie wolnym od nauki. Chociaż wszystkie części są przekomiczne i niewykluczone, że 

zaczynając od "Rekreacji Mikołajka", sięgniemy następnie po pozostałe książeczki o Mikołajku. 

Książka jest świetnie napisana, doskonale zilustrowana - jedyną trudnością przy jej czytaniu 

mogą być nieustanne salwy śmiechu.  

Sierpień 2009 - Seria zdobywająca ciągle nowych czytelników w różnym wieku. Na pięć 

zabawnie zilustrowanych książek składają się historyjki o szkolnych kolegach i rodzinie, 

śmiesznie opowiadane przez małego Mikołajka. 

 

„Dzieciaki świata” Martyna Wojciechowska 

 

 

Jak to jest być żywą boginią i mieszkać w pałacu w Nepalu, dlaczego najlepsi biegacze świata 

rodzą się w Etiopii, gdzie można spotkać kobiety, których szyje są 3 razy dłuższe niż nasze, albo 

w jakim kraju dzieci żyją w pływających wioskach. I wreszcie, czy to prawda, że w Afryce 

buduje się domy z kup krowy. O tym wszystkim opowiedzą dzieciaki; Matina, Lien, Mali, Zuzu i 

Merbatu bohaterowie tej książki. Poznając ich przygody, troski i radości wasze dzieci poznają 

jednocześnie inne kultury, obyczaje, tradycyjne wartości i sposoby życia. A dzięki temu uczą się 

tolerancji i wrażliwości. Opowiadania dostarczą Wam mnóstwa tematów do arcyciekawych 

rozmów z dziećmi.  



Seria „Piaskowy Wilk” Asa Lind 

 

 

 

Karusia, główna bohaterka “Piaskowego Wilka” to rezolutna dziewczynka, której nie sposób nie 

pokochać. Jest baczną obserwatorką, a swoje obserwacje wnikliwie analizuje. Czasem jednak 

potrzebuje niektóre sprawy przedyskutować i na pomoc przychodzi jej wtedy tytułowy Piaskowy 

Wilk. Jest to rzeczywiście wilk i rzeczywiście składa się z piasku. Razem dochodzą do bardzo 

ciekawych wniosków, np. że siniaki to medale za dzielność, bo pojawiają się wtedy, kiedy 

próbujemy zrobić coś nadzwyczajnego.  

Książki są na tyle proste by nie stawiały wyzwania nawet przed dziećmi, które czytają słabo i na 

tyle interesujące, że z radością sięga się po kolejny rozdział i kolejną część. To, że rozdziały są 

krótkimi samodzielnymi formami jest kolejną zaletą, książka mogłaby się świetnie nadać na 

wieczorne czytanie dla młodszych dzieci.   

 

“Co to znaczy…” G. Kasdepke 

 

 

Znaczenie związków frazeologicznych jakimi się na co dzień posługujemy jest dla nas tak 

oczywiste, że przestajemy myśleć o dosłownym znaczeniu słów, których używamy. Dzieci 

natomiast nie przestają, co więcej, często nie rozumiejąc metafory tworzą niesłuchane 

interpretacje naszych wypowiedzi. . 

Grzegorz Kasdepke napisał książkę, w której w lekki i zabawny sposób tłumaczy znaczenie 

idiomów i przysłów. Przybierają formę króciutkich historyjek i śledzą losy Bartusia, któremu 

zdarzyło się dostać małpiego rozumu w zoo, podczas gdy jego kolega złamał słowo i nie wie co z 

tym zrobić. Nie od dzisiaj wiemy, że Kasdepke umie bawić ucząc i uczyć bawiąc, a ta pozycja 

jest tego kolejnym przykładem. 



Seria „Dziennik Cwaniaczka” - Jeff Kinney 

 

 

„Dziennik cwaniaczka" to seria książek dla dzieci i młodzieży wydawanych od 2007 roku. Ich 

autorem jest Amerykanin Jeff Kinney. Książki opowiadają o życiu nastoletniego Grega, który 

opisuje swoje perypetie i zmagania ze szkolną rzeczywistością w prowadzonym przez siebie 

dzienniku. Zdarzenia inspirowane są osobistymi przeżyciami twórcy. 

Tom 14: „Totalna demolka" Remont domu?! To chyba najgorszy pomysł, na jaki kiedykolwiek 

wpadła mama. Poznajcie głównych bohaterów tej pięknej katastrofy: koty grzęznące w 

świeżutkim betonie, trującą pleśń, osy kloaczne, myszy w ścianach, latającą wannę i dyszących 

żądzą zemsty sąsiadów. Czy Heffleyowie przetrwają totalną demolkę, czy będą musieli zacząć od 

zera w innym mieście, najlepiej pod zmienionym nazwiskiem? 

 
 

„Fryndel” Andrew Clements 

 

Nick ma głowę pełną pomysłów. Kto by nie pamiętał, jak w trzeciej klasie zmienił salę lekcyjną 

w tropikalną wyspę? Niestety, wszystko wskazuje na to, że w piątej klasie jego kariera szkolnego 

łobuziaka będzie musiała się skończyć. Wszyscy wiedzą, że nowa nauczycielka angielskiego ma 

w oczach promienie Roentgena i nic się przed nią nie ukryje. W dodatku, pani Granger oddaje 

fanatyczną cześć słownikom, które zdaniem Nicka są śmiertelnie nudne. Kiedy jednak Nick 

dowiaduje się, skąd się biorą słowa, wpada na najlepszy pomysł w swoim życiu: postanawia 

stworzyć nowe słowo. Nowy wyraz przyjmuje się, używa go już cała szkoła, całe miasteczko, 

cały kraj... Pani Granger chciałaby, żeby Nick skończył z tą niemądrą zabawą - ale nowe słowo 

żyje już własnym życiem. Teraz pozostaje tylko czekać, co będzie dalej... 

Niezwykle zabawna i oryginalna powieść o mocy słów i potędze twórczego myślenia. 

 

https://www.taniaksiazka.pl/dla-dzieci-ksiazki-i-ksiazeczki-c-5000_5091.html
https://www.taniaksiazka.pl/autor/jeff-kinney


„Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek” Paweł Beręsewicz 

 

 

 

"Wszystko zaczęło się pewnego wrześniowego poranka w szkole, w której po jak zwykle za 

krótkich wakacjach zaczynałem właśnie kolejny rok męczarni. (…) Siedzieliśmy w klasie pod 

czujnym okiem Adama Mickiewicza i Shreka, którzy patrzyli na nas z portretów na ścianie, przy 

czym Adam Mickiewicz był o wiele mniej zielony i o wiele bardziej znudzony. Kończyliśmy 

właśnie rozmowy z przerwy, kiedy otworzyły się drzwi i…" 

 

Kiedy Jacek Karaś dostrzega u siebie pierwsze objawy zakochania, jest na to przygotowany – 

prędzej czy później to się musiało stać. Ponieważ jego wybranka nie wygląda na razie na 

szczególnie zakochaną, Jacek postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i sam ją zakochać. Czy 

misternie ułożony plan zakochania Kaśki Kwiatek, inteligentnej dziewczyny z zasadami, 

powiedzie się? Zabawna opowieść, nie tylko o pierwszej szkolnej miłości. 

 

„Wakacje z duchami” Adam Bahdaj 

 

 

 

Praca detektywa wymaga poświęceń i wyrzeczeń. Trzeba przemóc drżenie kolan i tropić złodziei 

także późną nocą. ćwiczyć umiejętność dedukcji nawet podczas deseru. Przejrzeć czyjeś notatki 

jak poranną gazetę i nie przejmować się cieniem, który od tygodnia snuje się za nami, także po 

zmierzchu. Trójka przyjaciół spędza wakacje u cioci. Nie zamierzają się nudzić!  

 



„ Dziennik Tośki Marzec. Kłopoty i...chomik” Annie Kelsey  

 

 

 

„Kłopoty i… chomik” to kolejna część przygód Tośki Marzec – szalonej dziewczynki z 

niesamowitą wyobraźnią. Tym razem Tośka szaleńczo marzy o psie! Jest tylko jeden problem – 

mama nie chce o tym słyszeć. Dziewczynka wymyśla sprytny plan, który ma ją przekonać – 

przynosi do domu klasowego chomika, bo przecież chomik to wyjątkowo nudne zwierzę 

(zwłaszcza w porównaniu ze szczeniakiem), a opieka nad nim jest bardzo prosta (prawda?). W 

ten sposób pokaże, że naprawdę potrafi opiekować się zwierzętami i dostanie wymarzonego 

pupila! Czy dziewczynce uda się przekonać mamę do swojego pomysły? Przeczytaj koniecznie 

zwariowany psi-dziennik Tośki Marzec i przekonaj się sam!  

 

Jeśli chcecie poznać fascynujące przygody Tośki i jej przyjaciół, koniecznie zajrzyjcie do tej 

książki! Pozycja obowiązkowa dla wszystkich dzieci lubiących szalone przygody i 

charyzmatycznych bohaterów, którzy w lekki i zabawny sposób opowiadają swoje zwariowane 

historie. Oprócz wyjątkowej opowieści książka wyposażona jest w równie ciekawe i żartobliwe 

rysunki – to połączenie gwarantuje, że lektura wciągnie nawet najbardziej opornych młodych 

czytelników!  

  

 

źródła: 
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