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w ZALASEWIE
Kupiliśmy książki do programu Czytanie ma Moc 



W ramach programu

i rekomendowanych w nim książek, zakupione zostały 

następujące pozycje książkowe



Dla klas pierwszych są to:

Psy ratują świat i zmieniają

bieg historii!

Poznaj historie prawdziwych

psich bohaterów, którzy

przyłożyli łapę do tego, 

by świat był lepszy. 

Przygotuj się na moc faktów

i bohaterskich wyczynów,

od których aż sierść się jeży!



„Kiedy w domu wydało się, że 

wypadłem najgorzej na klasówce 

z matematyki, zrobiła się straszna 

afera! Jakby to była moja wina, 

że Kleofas jest chory i nie było go 

na klasówce! No bo co w końcu, 

kurczę blade, ktoś musi być 

najgorszy, kiedy go nie ma!”.

W tym tomiku znajdziesz wybór 

najśmieszniejszych opowiadań 

o szkolnych wygłupach Mikołajka 

i jego bandy.



Słowa bywają niepokorne.

Płatają figle, plączą się

i zmieniają, czasem nie do

poznania.

Michał Rusinek, niestrudzony

tropiciel tajemnic naszego

języka, zaprasza do świata słów

przekręcanych, łamanych

i sklejanych od nowa.

Spróbujcie wymyślić swoje, bo

dzieci są w tym najlepsze!

Będziecie się przy tym świetnie

bawić. 



Dla klas drugich są to:

Bez względu na to, ile masz lat, 

już czas, by zacząć zwiedzać 

świat. Na podróż nie masz forsy? 

Czasu? Wystarczy spojrzeć do Atlasu 

albo zakręcić raz globusem, a wtedy 

pomkniesz jednym susem do Azji albo 

do Afryki – nie martwiąc się upałem 

dzikim. Umówmy się, że na trzy-

cztery skoczysz do którejś z dwóch 

Ameryk. Przebiegniesz truchtem 

Europę, w Australii też postawisz 

stopę. Zapytasz: „Czy to się tak da?”.

Odpowiedź zna książeczka ta.



Klimatyzacja? Ubrania 

przeciwdeszczowe? Tunele? Igła 

w strzykawce? To tylko niektóre 

z wielu wynalazków stworzonych 

dzięki zwierzętom. Bo to one 

wymyśliły mnóstwo rzeczy, 

z których korzystacie na co dzień. 

I wciąż wymyślają! Zobaczcie, jak 

fascynujący jest ich świat.

Pełna humoru i ciekawostek 

książka dla młodszych i starszych 

miłośników zwierząt!



Julka jest w niebezpieczeństwie. Jej 

nierozważne życzenie sprowadza na świat 

groźnego stwora o wielkiej mocy. Pozbawia 

on bohaterkę ludzkiego głosu i zmienia jej 

wygląd, a to dopiero początek kłopotów. 

Bohaterowie Magicznego Drzewa to nowa 

seria powieści. Powstaje razem z 

bestsellerowym cyklem Magiczne Drzewo. 

Każdy tom opowiada o nieznanych 

przygodach jednej z postaci Magicznego 

Drzewa. Bohaterką tego tomu jest Julka, 

ale spotkamy tu także Kajetana, Budynia

i inne postaci. Powieści można czytać 

niezależnie, nie znając innych części.



Dla klas trzecich są to:

Syn Papcia Chmiela, Artur B. 

Chmielewski, zaprasza na podbój 

kosmosu. W dzieciństwie marzył 

o budowaniu statków kosmicznych, 

a teraz pracuje w jednym z centrów 

NASA jako kosmiczny inżynier!

W książce opowiada 

o najważniejszych kosmicznych 

projektach, o których nigdzie 

indziej nie przeczytasz! 



Julka, Klara, Tymon, Zosia i Janek 

muszą uratować Fionę, ukochaną 

buldożkę pana Zacharego, która 

zaginęła w tajemniczy sposób 

wraz z innymi suczkami z okolicy.

Trafiają też na trop 

niebezpiecznego mężczyzny 

z blizną, a wokół ich szkół krąży 

podejrzana czarna furgonetka. 

Ekipa bezwzględnych naukowców 

śledzi każdy krok nastolatków 

i wprowadza w życie swój podły 

plan. Robi się naprawdę nie 

bezpiecznie!



Od dzieciństwa marzyli 

o podniebnych przygodach, o tym, 

by siąść za sterami samolotu, 

wzbić się w powietrze i królować 

w przestworzach.

Poznaj niesamowite historie 

polskich lotniczek i lotników, 

poskramiaczy metalowych smoków, 

pilotów oblatywaczy, szybowników, 

a nawet kosmonautów.



Skąd się wzięły Swornegacie?

Ile w Polsce jest Ameryk? Czy 

należy wrzeszczeć we Wrzeszczu?

Czy nazwa Warszawy rzeczywiście 

pochodzi od Warsa i Sawy?

Czasami w nazwie chlupie woda, 

ukrywa się jakieś zwierzę lub 

można wyszukać coś smacznego 

do zjedzenia. Z nazwy możemy 

odgadnąć, czy miejscowość leży 

głęboko w lesie, czy może nad 

bagnami. Dlaczego nie powinny 

nas śmieszyć Pupki? Co ma 

wspólnego pacan z Pacanowem? 



Nauczycieli klas 0-3 zachęcamy do udziału 

w programie, a dzieci do lektury


