
 

 

Naucz swoje dziecko podejmować mądre decyzje, dokonywać 

właściwych wyborów i szanować uczucia innych 

w świecie pełnym przygód i wyzwań, dostarczających im 

nieustannej stymulacji intelektualnej. Wartości, które wpoim

teraz, gdy mają po pięć-osiem lat, ukształtują je na całe życie. 

Oto zbiór ciepłych, prawdziwych historii o rodzinnych więziach, 

przyjaźni i pomocy bliźnim. Balsam dla duszy do czytania z 

dzieckiem ma być pomocą w kształtowaniu relacji dzieci z ich 

rówieśnikami i bliskimi w czasie, gdy two

system wartości. Usiądź razem ze swoim dzieckiem i poczytaj mu 

o tym, jak inne dzieci poradziły s

Wspólna lektura Balsamu może się stać punktem wyjścia do 

rozmowy na tematy poruszone w

budowaniu coraz lepszego kontaktu z dzieckiem w domu i w 

szkole w tym ekscytującym okresie jego życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naucz swoje dziecko podejmować mądre decyzje, dokonywać 

właściwych wyborów i szanować uczucia innych Nasze dzieci żyją 

nym przygód i wyzwań, dostarczających im 

nieustannej stymulacji intelektualnej. Wartości, które wpoimy im 

iem lat, ukształtują je na całe życie. 

Oto zbiór ciepłych, prawdziwych historii o rodzinnych więziach, 

alsam dla duszy do czytania z 

dzieckiem ma być pomocą w kształtowaniu relacji dzieci z ich 

skimi w czasie, gdy tworzy się ich własny 

system wartości. Usiądź razem ze swoim dzieckiem i poczytaj mu 

o tym, jak inne dzieci poradziły sobie w codziennych sytuacjach. 

Wspólna lektura Balsamu może się stać punktem wyjścia do 

rozmowy na tematy poruszone w opowiadaniach, co sprzyja 

waniu coraz lepszego kontaktu z dzieckiem w domu i w 

szkole w tym ekscytującym okresie jego życia. 

Narnia to piękna i tajemnicza kraina zamieszkiwana przez 

niezwykłe stworzenia - fauny, karły, satyry, mówiące 

zwierzęta. 

Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja trafiają do niej zupełnie 

przypadkiem, przez starą szafę., która kryje w sobie 

przejście do inne świata. Rodzeństwo przeżyje tam 

przygodę, o jakiej nigdy nawet nie marzyło 

walki z Białą Czarownicą, aby ratować Narni

wieczną zimą. Na szczęście jednak ich sprzymierzeńcem 

okaże się mądry lew Aslan, którego magia zawsze potrafi 

pokonać zło. Czytają: Jerzy Zelnik, Agnieszka Greinert.

 

Narnia to piękna i tajemnicza kraina zamieszkiwana przez 

rły, satyry, mówiące 

otr, Zuzanna, Edmund i Łucja trafiają do niej zupełnie 

przypadkiem, przez starą szafę., która kryje w sobie 

przejście do inne świata. Rodzeństwo przeżyje tam 

przygodę, o jakiej nigdy nawet nie marzyło - stanie do 

walki z Białą Czarownicą, aby ratować Narnię przed 

wieczną zimą. Na szczęście jednak ich sprzymierzeńcem 

okaże się mądry lew Aslan, którego magia zawsze potrafi 

pokonać zło. Czytają: Jerzy Zelnik, Agnieszka Greinert. 



 

 

„Kocham szczerze”... 

 

 

Bajkowy słownik uczuć i wartości" to wyjątkowa książka, która nie 

tylko bawi poprzez zamieszczone

pomaga wychowywać nasze pociechy. Tak więc, mamy tu 

przedstawionych mnóstwo ważnych uczuć i wartości, jak np.: 

ambicja, cierpliwość, egoizm, nieśmiałość, optymizm, skromność, 

wrażliwość, zazdrość i wiele innych.

 

 

 

„Kto ty jesteś? Polak mały...”. 

 

Ten wiersz Władysława Bełzy zna już od stu 

każde polskie dziecko. Książki serii „Kocham 

Polskę” to propozycja dla rodziców, którzy 

swoim pociechom chcą przekazać wiedzę o 

Polsce, jej historii, tradycji, bohaterach, ważnych 

wydarzeniach i miejscach, którzy chcą zaszczepić 

w nich zalążki patriotyzmu i miłości do swojego 

kraju. Będziemy opowiadać o przeszłości naszym 

dzieciom, aby poznały dzieje swojej ojczyzny nie 

tylko poprzez legendy, ale także spotykając się z 

postaciami prawdziwych rycerzy, księżniczek, 

królów, uczestnicząc w wielkich bitwach

zwycięstwach. Chcemy, aby były dumne z tego, 

że są Polakami, i – jak w wierszu 

„Czy ją kochasz”, mogły odpowiedzieć:

 

Bajkowy słownik uczuć i wartości" to wyjątkowa książka, która nie 

tylko bawi poprzez zamieszczone w niej bajki i wiersze, ale również 

pomaga wychowywać nasze pociechy. Tak więc, mamy tu 

przedstawionych mnóstwo ważnych uczuć i wartości, jak np.: 

ambicja, cierpliwość, egoizm, nieśmiałość, optymizm, skromność, 

wrażliwość, zazdrość i wiele innych. 

 

 

To zbiór krótkich historyjek, jakie zdarzają się trzyosobowej, 

raczej niestandardowej rodzince. Wszystkie opowiadania 

napisane są ze swadą i dużą dawką humoru z pozycji tatusia 

pięcioletniego Kacperka. 

 

„Kto ty jesteś? Polak mały...”.  

Ten wiersz Władysława Bełzy zna już od stu lat 

każde polskie dziecko. Książki serii „Kocham 

Polskę” to propozycja dla rodziców, którzy 

pociechom chcą przekazać wiedzę o 

Polsce, jej historii, tradycji, bohaterach, ważnych 

wydarzeniach i miejscach, którzy chcą zaszczepić 

yzmu i miłości do swojego 

kraju. Będziemy opowiadać o przeszłości naszym 

dzieciom, aby poznały dzieje swojej ojczyzny nie 

tylko poprzez legendy, ale także spotykając się z 

postaciami prawdziwych rycerzy, księżniczek, 

królów, uczestnicząc w wielkich bitwach i 

zwycięstwach. Chcemy, aby były dumne z tego, 

jak w wierszu – na pytanie: 

„Czy ją kochasz”, mogły odpowiedzieć: 

zbiór krótkich historyjek, jakie zdarzają się trzyosobowej, 

raczej niestandardowej rodzince. Wszystkie opowiadania 

napisane są ze swadą i dużą dawką humoru z pozycji tatusia 



 

 

Aniela Kowalik nie była pięknością. Miała wszak dużo

nazywa urokiem osobistym. I ta właśnie Anielka przeżyła wielką miłość. 

Nad morzem, w swej rodzinnej Łebie, poznała chłopaka, który 

wprawdzie nie bardzo spodobał się ojcu Anielki, za to bardzo jej samej. 

To dla niego wybrała poznańską szkołę ś

księgarskie. I dla niego przyjechała do obcego prawie miasta. Jak dalej 

potoczy się miłosna i szkolna historia Anieli? Przeczytajcie koniecznie w 

powieści pani Musierowicz. 

 

 

Co kryje się we wnętrzu wielkiej jaskini 

nieopodal pola namiotowego? Czy na 

osiedlu grasują złodzieje psów? Skąd wzięli 

się Indianie w samym środku miasta?

 

Bolek i Lolek z zapałem podejmują się 

rozwiązania każdej zagadki i zwykle 

wychodzi z tego niezła draka. Jednak dzięki 

szalonym pomysłom zawsze udaje im się 

uratować skórę.

 

Dobra zabawa gwarantowana. 

 

 

 

Aniela Kowalik nie była pięknością. Miała wszak dużo tego, co się 

nazywa urokiem osobistym. I ta właśnie Anielka przeżyła wielką miłość. 

Nad morzem, w swej rodzinnej Łebie, poznała chłopaka, który 

wprawdzie nie bardzo spodobał się ojcu Anielki, za to bardzo jej samej. 

To dla niego wybrała poznańską szkołę średnią, liceum poligraficzno 

księgarskie. I dla niego przyjechała do obcego prawie miasta. Jak dalej 

potoczy się miłosna i szkolna historia Anieli? Przeczytajcie koniecznie w 

 

 

 

 

Wzruszająca opowieść o wychowankach warszawskiego

Domu Sierot i o ich ukochanym opiekunie, Januszu Korczaku 

– pedagogu, który poświęcił całe życie, broniąc praw dziecka 

i żądając ich równouprawnienia. 

 

 

Co kryje się we wnętrzu wielkiej jaskini 

nieopodal pola namiotowego? Czy na 

je psów? Skąd wzięli 

się Indianie w samym środku miasta? 

Bolek i Lolek z zapałem podejmują się 

rozwiązania każdej zagadki i zwykle 

wychodzi z tego niezła draka. Jednak dzięki 

szalonym pomysłom zawsze udaje im się 

uratować skórę. 

Wzruszająca opowieść o wychowankach warszawskiego 

Domu Sierot i o ich ukochanym opiekunie, Januszu Korczaku 

pedagogu, który poświęcił całe życie, broniąc praw dziecka 



 

 

 

 

 

Paweł nie może znaleźć wspólnego języka z bratem. Tęskni 

też okropnie za tatą. Na szczęście dostaje list od tajemniczego 

Dżejmsa, który wywraca jego dotychczasowe życie do góry 

nogami. Powieść o problemach d

poszukiwaniu przyjaźni, zrozumienia, szczęścia i radości z 

posiadanego rodzeństwa. 

 

 

 

 

 

Mam 7 lat. Mieszkam w domku z ogródkiem razem z 

mamusią, tatusiem, moim młodszym rodzeństwem: Izą i 

Filipem oraz żółwiem Wacusiem. Kątem pomieszkuje u 

nas Magnus 0 taki mały, z brodą, w czerwonej czapce, a w 

ogródku niebieski smok. Lubimy jeździć

dziadka. Dobrze nam ze sobą.

 

 

 

Paweł nie może znaleźć wspólnego języka z bratem. Tęskni 

też okropnie za tatą. Na szczęście dostaje list od tajemniczego 

Dżejmsa, który wywraca jego dotychczasowe życie do góry 

nogami. Powieść o problemach dzieci z niepełnej rodziny, o 

poszukiwaniu przyjaźni, zrozumienia, szczęścia i radości z 

 

Mada poznaje chłopaka innego od wszystkich dotychczas jej 

znanych: jest nieufny, samotny, tajemniczy, niechętnie 

opowiada o sobie, szczególnie o przeszłości... "Zapałka na 

zakręcie" to książka o sprawach ważnych i niełatwych 

skomplikowanym języku uczuć, o tym, jak trudno o miłości 

mówić, jak trudno spełniać czyjeś oczekiwania, nie zawieść 

zaufania najbliższych. Ta debiutancka powi

Siesickiej chętnie czytana jest do dziś przez dorastające 

dziewczyny ciekawe książek o miłości, szczególnie tej pierwszej, 

najbardziej emocjonującej i niepewnej. 

 

Mam 7 lat. Mieszkam w domku z ogródkiem razem z 

mamusią, tatusiem, moim młodszym rodzeństwem: Izą i 

Filipem oraz żółwiem Wacusiem. Kątem pomieszkuje u 

nas Magnus 0 taki mały, z brodą, w czerwonej czapce, a w 

ogródku niebieski smok. Lubimy jeździć na wieś, do 

dziadka. Dobrze nam ze sobą. 

Mada poznaje chłopaka innego od wszystkich dotychczas jej 

znanych: jest nieufny, samotny, tajemniczy, niechętnie 

szczególnie o przeszłości... "Zapałka na 

zakręcie" to książka o sprawach ważnych i niełatwych - o 

skomplikowanym języku uczuć, o tym, jak trudno o miłości 

mówić, jak trudno spełniać czyjeś oczekiwania, nie zawieść 

zaufania najbliższych. Ta debiutancka powieść Krystyny 

Siesickiej chętnie czytana jest do dziś przez dorastające 

dziewczyny ciekawe książek o miłości, szczególnie tej pierwszej, 


