
CZYTAMY Z DZIECKIEM 

POLECAJĄ RODZICE I PRZEDSZKOLE ☺ 

 

• seria książek Evy Susso i Benjamina Chauda 
Wydawnictwo Zakamarki 

Binta tańczy 
         Lalo gra na bębnie 

                                                                         Babo chce 
 

 
 

wyróżnienie w IX edycji konkursu ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU 
organizowanym przez  KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA 

w kategorii książki dla dzieci w wieku 0-5 lat 
 

 

 

 



 

• seria książek Åsy Lind z ilustracjami Kristiny Digman 

Wydawnictwo Zakamarki 

Piaskowy Wilk 

            Piaskowy Wilk i ćwiczenia z myślenia 
Piaskowy Wilk i prawdziwe wymysły  

 

 

wyróżnienie w IX edycji konkursu ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU 
organizowanym przez  KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA 

w kategorii książki dla dzieci w wieku 5-12 lat 

 

 

 



 

• seria książek Moni Nilsson z ilustracjami Pii Lindenbaum 
Wydawnictwo Zakamarki 

  
Tsatsiki i Mamuśka 

Tsatsiki i Tata Poławiacz Ośmiornic 
 

 

wyróżnienie w IX edycji konkursu ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU 
organizowanym przez  KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA 

w kategorii książki dla dzieci w wieku 5-12 lat 

 

 

 

 

 



• Książki autorki i ilustratorki Catariny Kruusval o Eli i Olku 
 Wydawnictwo Zakamarki 

Ela i Olek, para sympatycznych maluchów, w czterech poręcznych kartonowych książeczkach bawią się, kąpią, jeżdżą i jedzą. Proste, wyraziste 
ilustracje, z odpowiednią ilością szczegółów, utrzymane są w ciepłej, nieco pastelowej tonacji. 

Seria o Eli i Olku rośnie wraz ze swoimi małymi czytelnikami. A rosną nie tylko Ela i Olek,  
lecz również format książek.  
 

    

 

  

WIEK 0+  

ŻRÓDŁO: http://www.zakamarki.pl/ 



• Bajeczki z obrazkami   Sutiejew Władimir 

 

Książeczka pochodzi z Wydawnictwa Lubelskiego. Nakład – 150 tysięcy.  
Wydanie III z 1989 r. 

  
Niestety nie wznawiana :( trzeba szukać w bibliotekach, można kupić np. na Allegro  

WARTO  POSZUKAĆ !!!   
 

Jestem malarzem. 

… kiedy wymyślam bajeczki, zawsze trzymam w prawej ręce pióro, a w lewej – ołówek, lub pędzel. 

Bardzo mi tak wygodnie: moja prawa ręka pisze bajeczkę, a jednocześnie lewa rysuje do tej bajeczki wesołe, śmieszne obrazki. 

Czasem bywa odwrotnie: wpierw lewa ręka rysuje obrazki, a prawa dopisuje do nich bajeczkę. 

Tak oto, obiema rękami robię co mogę, żeby i bajeczki i rysunki dla was, moi mali przyjaciele, były wesołe i zajmujące. 

Tak pisał o sobie – autor - Władimir Sutiejew / 1903 – 1993 

 

Źródło : https://jarmila09.wordpress.com 



 

• Narwańcy, uwodziciele, samotnicy Atlas tych, co fruwają, skaczą i nurkują 
    tekst i ilustracje: Adrienne Barman 

tłumaczenie: Maciej Byliniak 
 

 
 

ŹRÓDŁO: http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/ 
 

 

 

 

 

 


