
SZKOLNA BIBLIOTEKA POLECA 

 

Kochani Uczniowie, 

wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć szkolnych i sięgnijcie po ciekawe książki. 

Biblioteka szkolna zamknięta, ale w Internecie można skorzystać z bezpłatnych bibliotek 

internetowych:  

https://wolnelektury.pl/ 

https://lektury.gov.pl/ 

https://polona.pl/ 

Oprócz lektur polecam także inne, ciekawe książki: 

 

 

Książki dla dzieci z klas I-II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pułapka na ktosia / Ewa Nowak 

 

Książeczki z  serii Czytam sobie (POZIOM 1, POZIOM 2, 

POZIOM 3), to świetny sposób na utrwalenie nauki czytania. 

Wciągające historie są dziełem wybitnych polskich autorów. 

Duża czcionka ułatwia czytanie, a słowa zaznaczone gwiazdką 

są wyjaśnione w alfabetycznym słowniczku na końcu książki. 

Forma książek zgodna jest z zaleceniami metodyków. 

 

Detektyw pozytywka na tropie zagadek przyrodniczych  / 

Ewa Martynkien 

 

Detektyw Łodyga kocha przyrodę i zagadki. Zna odpowiedzi na 

najbardziej skomplikowane pytania. Tym razem rodzeństwo 

Zosia, Tadzik i Amelka oraz ich starszy brat Hubert, czyli stali 

klienci biura detektywistycznego Łodygi, będą chcieli się 

dowiedzieć, co to jest ekologia. Historyjki detektywa uzupełnia 

zeszyt ćwiczeń przyrodniczych. 

https://wolnelektury.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://polona.pl/


 

Książki dla dzieci z klas III-IV 

 

  

 

 

 

 

  

45 puknięć w głowę / Grzegorz Kasdepke 

 

Doskonała zabawa dla dzieci i dorosłych. Fantastyczne 

i kryminalne opowiadania, rymowanki, bajki i dowcipy, które 

tłumaczą trudne pojęcia i wyrażenia. 

 

Mirabelka / Cezary Harasymowicz 

 

Mirabelka” to historia o przeszłości i przyszłości – choć 

nierozerwalnie związana z Warszawą, równocześnie 

mówiąca o wartościach uniwersalnych. Wciągająca  

i poruszająca opowieść zapewnia nie tylko czytelniczą 

ucztę, ale skłania też do refleksji o przemijaniu. 

 

Pralinka / Fanny Joly 

 

Poznajcie Alinkę-Pralinkę, rezolutną koleżankę Mikołajka  

i Jaśków. Na co dzień jest słodka, ale kiedy trzeba, potrafi 

tupnąć nogą. Płacze na zawołanie, śpiewa na cały głos  

i zakochuje się na zabój… Złośliwi starsi bracia? Kłopoty  

w szkole? Wizyta Bardzo Ważnych Gości?  

Z pomocą przyjaciółki Celiny, pluszowego lwa Gryzaka oraz 

najfajniejszego chłopca w całej szkole, Krzysia Trufli – Pralinka 

poradzi sobie ze wszystkim! 
 



 

 

 

 

Książki dla dzieci z klas V-VIII 

 

 

 

Sposób na Elfa / Marcin Pałasz 

Pewnego dnia ze schroniska do mieszkania pisarza i jego 

syna trafia Elf – pies o wielkich uszach i równie wielkim 

sercu. Chociaż przeraża go dywan na trzepaku, papierowe 

ręczniki i inne Śmiertelnie Groźne Rzeczy, nie jest 

tchórzem. Stawia czoła dzikiemu zwierzowi i ratuje z opresji 

Czesława, a gdy na osiedlu pojawia się złodziej, 

niespodziewanie ujawnia swój instynkt tropicielski. Wciąż 

jednak tęskni za swoją siostrą Erką, która została  

w schronisku.  

"Sposób na Elfa" to wzruszająca, a zarazem pełna humoru 

historia miłości psa do człowieka, i człowieka do psa. Po 

przeczytaniu tej książki już zawsze będziesz inaczej patrzeć 

na swojego pupila! 

 

Dynastia Miziołków / Joanna Olech 

Dynastia Miziołków otrzymała nagrodę literacką 

 im. Kornela Makuszyńskiego, a rok później została 

nagrodzona w konkursie „Dziecięcy Bestseller Roku”. 

Powstała nawet wersja dla niewidomych, napisana 

alfabetem Braille`a. Książka opowiada o losach 

zabawnego Miziołka i jego rodziny – Mamiszona, 

Papiszona oraz młodszego rodzeństwa, Kaszydła i Małego 

Potwora. 
 

Tajemnica klejnotu Nefertiti / Agnieszka Stelmaszczyk 

 

Zaczęło się zupełnie niewinnie od artykułu w gazecie: w Egipcie 

odkryto nowy grobowiec. Dalej wypadki potoczyły się już 

lawinowo. Każdy, kto choć trochę interesuje się archeologią, 

rusza do Kairu. I oto zatłoczone uliczki miasta i bezkresne piaski 

pustyni, stają się świadkami szaleńczego wyścigu. Kto pozna 

legendę Nefertiti? Kto wyniósł sarkofag z grobowca? Kim jest 

tajemnicza Cressida Finch? No i najważniejsze – kto pierwszy 

dotrze do klejnotu? 

 

 

 



„Klejnot Nefertiti” to nie tylko zapierające dech w piersiach przygody piątki przyjaciół. To 

odkrywanie tajemnic, legend i zapomnianych historii, zaglądanie do zakurzonych ksiąg, 

tajemniczych komnat i nikomu nieznanych grobowców… 

Wartka akcja, przygody na miarę Indiany Jones, bohaterowie, z którymi nie będziesz chciał się 

rozstawać i mnóstwo humoru! Oto książka, którą czyta się jednym tchem! 

 

 

 

 

Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa / 

Rafał Kosik 

Kim są tajemnicze zjawy, podążające za bohaterami? Do 

czego służy maszyna odnaleziona w tajnej bazie wojskowej? 

Jeśli lubicie się śmiać i bać, wybierzcie się w podróż do 

świata,  w którym wszystko jest możliwe. 

 


