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 „Z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga” - to 
powiedzenie przytaczali nam kiedyś rodzice, nauczyciele. „Poczytaj mi, 
tato, poczytaj mi, mamo, bo w książkach tak wiele się dzieje” - śpiewały 
FASOLKI w znanej piosence.  
 Dziś dzieci wolą komputery, smartfony, tablety i inne 
nowoczesne zabawki. Dlatego często zdarza się, 
że nawet jeśli w przedszkolu po książkę sięgają, to nie potrafią jej 
poprawnie otworzyć. Zaczynają od końca, do góry nogami itp. 
 Zachęcam, więc, do wspólnego przeglądania, czytania, 
opowiadania tego, co na ilustracjach, do wspólnego spędzania czasu, 
bo czas dzieciństwa tak szybko mija, a „czym skorupka za młodu ...”.  
 
Poniżej przedstawiam kilka ciekawych tytułów książek dla dzieci w 
różnym wieku. Do czytania, oglądania, do wspólnej zabawy. 
 

 

„Tupcio Chrupcio.  
Ja się nie boję!”   Eliza Piotrowska 
 
To sympatyczna mała myszka, która bała się doprawdy wielu różnych 
rzeczy. Na przykład strachów w ciemnym pokoju, dokuczających mu 
starszych kolegów, basenu – bo nie potrafi pływać, burzy oraz 
momentu, kiedy znikała mu z oczu mama i myślał, że jest sam.  
A dziś …?  
To książka, która ukazuje wspaniały punkt wyjścia do rozmów o 
obawach dzieci.   
 
 

„Tupcio Chrupcio.  
Przedszkolak na medal.”  Eliza Piotrowska 
 
To książeczka o małej myszce, która nie chciała iść do przedszkola, 



bo „jest głupie!”. Kiedy Tupcio ciągle marudził, mama postanowiła 
zostawić go w domu, ale nie miała dla niego czasu na zabawę, gdyż 
ciągle sprzątała, gotowała, rozmawiała z ciotką i sąsiadką. Wreszcie 
Tupcio, widząc przez okno bawiące się świetnie inne zwierzątka, już 
nie chce nudzić się w domu i … 
Dzięki tej książeczce można łatwiej wytłumaczyć dzieciom konieczność 
pobytu w przedszkolu, kiedy rodzice muszą iść do pracy. 
 
    
„Dziadek do orzechów” Tadeusz Rybicki,   
   Katarzyna K. Gardzina - Kubała 
 
Akcja bajki rozgrywa się w dwóch światach. Bohaterka – Klara – 
otwierając prezenty w wieczór wigilijny, dostrzega wśród nich dziadka 
do orzechów. Kiedy zmęczona zasypia, akcja przenosi się do krainy 
snów. Tam dochodzi do bitwy zabawek z myszami niszczącymi je. 
Mimo wyrazistych opisów walki, autor uwydatnia dobro i wrażliwość, 
które zwyciężają.  
Ponieważ bajka oparta jest o balet pod tym samym tytułem, zawiera 
słowniczek pojęć baletowych. Warto dzieciom przybliżyć i ten rodzaj 
sztuki.  
 
 

„Zabawa z masą solną”   Anna Sowińska  
 
Seria książeczek z cyklu „Zabawa z ...”. Autorka, w dostępny dla 
każdego sposób, pokazuje jak można z dzieckiem spędzić ciekawie 
czas jednocześnie je ucząc. W tej wprowadza czytelnika w atmosferę 
świąteczną, gdyż mąka i sól kojarzą się ze śniegiem, a masa solna jest 
świetnym materiałem do wykonania naturalnej modeliny. W książce 
znajduje się 11 szablonów do tworzenia zimowych ozdób nadających 
się na prezenty. A z wierszyków dzieci dowiadują się, iż cenniejsze jest 
obdarowywanie niż przyjmowanie prezentów.   

 

„Basia znowu w akcji!”      
 
Jest to jeden z tytułów (tom 12) serii książeczek „Basia ...”.  
Co się dzieje w domu, kiedy gotowanie przejmuje tata, bo mama ma 
już dość? Seria o tytułowej dziewczynce Basi, to historie z życia wzięte. 
Ukazują dzieje współczesnej polskiej rodziny. A Basia mogłaby być 
przedszkolną koleżanką swoich czytelników. 
 
 

„Pan Brumm obchodzi Boże Narodzenie”     
     Daniel Napp 
 
Jest to książeczka o przygodach niezbyt rozgarniętego misia, rybki 
Kaszalota i ich nowego przyjaciela – Borsuka. Tym razem udają się na 
poszukiwanie najpiękniejszej choinki, bo bez niej nie może być świąt. 
Ryjek nie pozwala jej ściąć, ponieważ chce ją zachować tylko dla 
siebie. 
A co się stało z pieczoną gęsią, czemu winna jest rybka 
i kto w końcu dostał choinkę przeczytacie w w/w bajeczce.  
 
 

„Tato, kiedy przyjdzie Święty Mikołaj?”       
    Markus Majaluoma 
 
W tej książeczce główni bohaterowie nie mogą doczekać się nadejścia 
Świętego Mikołaja, chociaż dopiero jest jesień. Mimo tłumaczeń taty, 
codziennie dręczą go tym samym pytaniem. A na domiar złego przed 
samymi świętami rozszalała się zamieć. Czy prezenty dotrą do dzieci? 
Tego dowiedzcie się czytając przygody Olafa, Konstantego i Anny 
Marii. 
 
 



„Zabawa z bajkami”    Berta Garcia Sabates,    
     Francesc Rovira 
 
Wiemy, że dzieci najlepiej uczą się poprzez zabawę, dlatego proponuję 
zbiór bajek znanych autorów (Ezop, Fedrus, La Fontaine), których 
bohaterami są zwierzęta. Książka nie tylko pozwala uczyć się i 
rozmyślać nad przesłaniem dydaktycznym, ale i cieszyć się 
ciekawostkami, grami i oryginalnymi zajęciami (np. kuchennymi – 
przepisy kulinarne). 
 
 

„Wierszyki dydaktyki. Rodzinne święta.”        
     Joanna Kiercz 
 
Książeczki z serii „Wierszyki dydaktyki. ...” to zbiory rymowanek 
poszerzających wiedzę dzieci na temat dowolnych świąt, pór roku, 
naszej planety i inne. Dostępne są: „Boże Narodzenie, Rodzinne 
święta, Świat przyrody, czy Wiosna, lato, jesień, zima”.  
 
 

„Wielki bałagan i jeszcze większe porządki.”    
 Christine Merz, Barabara Korthues 
 
W życiu każdego z nas przychodzi taki okres, że mamy dość 
sprzątania po wszystkich. Mama Leny i Krzysia odczuwa to samo. 
Postanawia do pracy zachęcić całą rodzinę. Czy jej się to udaje? 
Książeczka zawiera propozycję stworzenia rodzinnego zegara 
sprzątania. 
A duży druk sprawia, że łatwiej się czyta.  
 
 
 
 

„Martynka”     
 
Ta seria książeczek opowiada o przygodach dziewczynki 
i jej rodziny w różnych ciekawych sytuacjach. Pięknie ilustrowana, z 
przepisami na pyszne musy, jabłuszka, z pomysłami na zabawę i z 
morałem. Dla wszystkich dzieci. Pojawiła się także wersja z dużą 
czcionką dla samodzielnego czytania przez dzieci starsze.   

 
 

Ponadto warto przypomnieć książki z naszego dzieciństwa znanych 
autorów: H.Ch. Andersen, Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Charles 
Perrault i inni.  

 
 
 


