JADĘ NA
WAKACJE

CZYLI O TYM CO
NIEZBĘDNE W
PODRÓŻY

I już nadszedł upragniony czerwiec.
Miesiąc, w którym zawsze zaczynamy
myśleć o odpoczynku i relaksie, ale co
najważniejsze o kierunku, który
obierzemy, aby przemierzyć nowe drogi,
poznać nieznane miejsca czy
zakosztować smaku potraw innych części
świata.
Każdy z nas podróżuje dla czegoś innego.
Jedni dla niesamowitych przeżyć, drudzy
dla ciszy i spokoju, trzeci by szerzej
spojrzeć na świat i ludzi.
Jednak w każdej podróży przychodzi taki
moment kiedy czas dłuży się
bezpowrotnie, a my szukamy sposobu na
zabicie nudy.
I nie znajduję tu żadnego lepszego
sposobu niż cudownie wciągająca
KSIĄŻKA 

PO PIERWSZE
PRZEWODNIK
Zanim ruszymy w jakąkolwiek
drogę warto wiedzieć co możemy
tam zobaczyć. Nie ma nic gorszego
w podróży jak ominąć ciekawe dla
nas miejsca, jedynie z braku
wiedzy, że takowe w ogóle istnieje.
Dlatego przed każdą wyprawą
zaopatrz się w przewodnik i
zaplanuj trasę uwzględniając,
miejsca, które musisz odwiedzić.

ROK W KRAINIE
CZARÓW
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak mogłoby
wyglądać życie w Krainie Czarów? Czy
mieszkają tam Czerwony Kapturek, czarodziej,
wilk, krasnoludki, smok, księżniczki i różne
stwory? Co robią przez cały rok? Zapraszamy w
fantastyczną podróż, pełną niespodzianek i
niezwykłych spotkań z bohaterami z bajek, ale i
z Paziem Krotochwilem, istotą o nienagannej
elegancji i niewiarygodnym talencie
ogrodniczym, Wodnikiem nie z tej ziemi czy
Hrabią de von Sal, który przedstawia się jako
Największy Mag Świata, ale tak naprawdę nie
umie czarować…
"Rok w Krainie Czarów" można oglądać
godzinami. Ta niezwykła książka pobudza
wyobraźnię, rozwija spostrzegawczość,
umiejętność opowiadania, a przede wszystkim
gwarantuje świetną zabawę.

DAMY, DZIEWUCHY,
DZIEWCZYNY.
HISTORIA W SPÓDNICY.
Cześć, jestem Heńka. Chcę Ci
przedstawić moje koleżanki. Już
dawno nikt ich nie odwiedzał, a
mają mnóstwo fantastycznych
historii w zanadrzu. Dziesięciolatka
na tronie, rymopiska, pierwsza
kobieta chirurg, alpinistka, kobieta
szpieg. Bohaterki i buntowniczki.
Na pewno się polubicie! Bo możesz
być jak one.

BIURO
DETEKTYWISTYCZNE
LASSEGO I MAI
Seria, która opowiada o parze dziecięcych
detektywów Lassem i Mai, którzy rozwiązują
zagadki. Książki są na tyle krótkie, że można je
“połknąć” za jednym razem bez większego
problemu i na tyle interesujące, że robi się to z
przyjemnością. Główni bohaterowie szukają
wskazówek i ćwiczą się w dedukcji. Każda
historia z serii ma podobną strukturę: jest
tajemnica, detektywni podejrzewają najpierw
jedną osobę, następnie objawiają się nowe
informacje i ostatecznie okazuje się, że osoba,
która przewinęła się na, np. jako świadek na
samym początku, jest odpowiedzialna za
zamieszanie.

PIASKOWY WILK
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.

"Zaopiekuj się mną"

ZAOPIEKUJ SIĘ
MNĄ
Amelia uwielbia swojego szczeniaka
Tytusa i spędza z nim każdą wolną chwilę.
Babcia dziewczynki źle się czuje i nie
może dłużej opiekować się swoją
jamniczą Stokrotką. O pomoc prosi
Amelkę, która obiecuje zrobić wszystko,
aby spełnić prośbę babci. Amelka zabiera
jamniczkę do swojego domu. Niestety,
Stokrotka bardzo tęskni za swoją panią i
jest bardzo przygnębiona. Tytus z dnia na
dzień też jest coraz smutniejszy i coraz
bardziej przygnębiony, bo nie rozumie,
dlaczego dziewczynka nie ma już dla
niego czasu. Czyżby przestała go kochać?

to seria książeczek ,
e-booków oraz gier
komputerowychdla
dzieci. Ich fabuła
opiera się na
perypetiach naszych
czworonożnych
przyjaciół.

JAK TATA
POKAZAŁ MI
WSZECHŚWIAT
Tata zabiera Ulfa na wieczorny spacer, by
pokazać mu wszechświat. Idą na łąkę.
Kiedy Ulf podziwia wszechświat,
przyglądając się ślimakowi i źdźbłu trawy,
tata irytuje się i każe mu patrzeć w górę.
Tata pokazuje Ulfowi gwiazdy i nazywa je
po imieniu. Ta wzniosła chwila kończy się
jednak w dość nieoczekiwany sposób…

Książka ciepła, mądra i poetycka, a jakże
przy tym pełna humoru!

DRZEWO ŻYCZEŃ
Może drzewa nie umieją żartować, ale bez
wątpienia potrafią opowiadać historie. Tę
opowiada pewien dwustuletni dąb. Ma na imię
Dąb i jest drzewem życzeń – co roku ludzie
ozdabiają go skrawkami papieru, szmatkami,
czasem nawet skarpetkami. Każda taka ozdoba
to czyjeś marzenie.
Razem ze swoją przyjaciółką wroną Bongo i
innymi zwierzętami, które żyją w jego dziuplach i
gałęziach, Dąb czuwa nad okolicą. Mogłoby się
wydawać, że nic już go nie zaskoczy. Ale
pewnego dnia do jednego z domów przy jego
ulicy wprowadza się rodzina z zagranicy. Nie
wszyscy życzliwie ją witają. Wkrótce wydarza się
coś, co sprawi, że Dąb złamie najważniejszą
zasadę wszystkich roślin i zwierząt i… przemówi
do ludzi.

ZRÓB SOBIE
KOMIKS
Hej to ja Pik! A to Robi, jesteś tam? Pochodzimy z
tajnej organizacji –Ministerstwa Komiksu!
Nauczymy Cię jak w łatwy sposób narysować swój
komiks!
No pewnie! Kreska po kresce, dymek po dymku! W
końcu władamy ołówkami jak nie byle kto!
Wiedziałem, że mogę na Ciebie liczyć! Na początku
pokażemy Ci jak stworzyć bohatera komiksu, jak
dopisać mu emocje – co ma wymalowane na
twarzy, co mu chodzi po głowie, a może i burczy w
brzuchu? Ale to Ty zrobisz sobie komiks! Swój
własny, niepowtarzalny!
Brawo! A dla bardziej zaawansowanych też mamy
parę pików w rękawie! Prawda Pik?
No pewnie! Pochowałem mnóstwo komiksowych
sztuczek! A robi się to tak…

DALEKO
JESZCZE?
"Daleko jeszcze?" to niezbędnik
każdego dziecka, który rusza w
drogę! Od tej pory nie straszna
będzie ci brzydka pogoda i długie
wyprawy. Z tą książką nigdy nie
będziesz się nudzić! W środku m.in.
gry i zabawy słowne, piosenki i
wierszyki, rymowane zagadki,
rebusy i labirynty, zadania typu
"znajdź różnicę" oraz szyfry i
łamigłówki.

Stare chińskie
przysłowie mówi:
„Kiedy przeczytam
nową książkę to tak
jakbym znalazł nowego
przyjaciela, a gdy
przeczytam książkę,
którą już czytałem- to
tak jakbym spotkał się
ze starym
przyjacielem”

MIŁYCH
PRZYGOTOWAŃ
DO PODRÓŻY
ŻYCZĄ
WYCHOWAWCY
ŚWIETLICY
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