


Dlaczego bywamy smutni? Skąd biorą się
radość i żal? Jak radzić sobie z gniewem i
zazdrością? Czy ten, kto urodził się optymistą,
zostanie optymistą do końca życia?

Instrukcja obsługi emocji − tak w skrócie
można nazwać nową opowieść o losach Alicji.
Tym razem mała bohaterka prowadzi czytelnika
przez rozmaite stany uczuciowe, których
codziennie doświadczamy.

Uczucia Alicji czyli jak lepiej poznać siebie

Ewa Woydyłło, Maria Mazurek, Marcin Wierzchowski



Self-Regulation. Opowieści dla dzieci o tym, 

jak działać, gdy emocje biorą górę

Naucz swoje dziecko, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach!
Razem z przedszkolakami, Kubą i Leną, poznajcie proste
sposoby na opanowanie się, gdy emocje biorą górę.

Razem z Kubą i Leną dzieci poznają lepsze rozwiązania
trudnych sytuacji. Ramki dla rodzica pozwalają zrozumieć
podejście oparte na metodzie Self-Reg i ułatwiają korzystanie
z niego na co dzień.

Do wspólnego czytania z rodzicami.

Agnieszka Stążka-Gawrysiak



Szkolne wyzwania wymagają wsparcia.
Naucz swoje dziecko, jak sobie radzić, gdy emocje biorą górę, a
wszystko wokół się zmienia. Poznaj historie, które mogą się
przytrafić każdemu dziecku w wieku wczesnoszkolnym, jego
rodzeństwu i opiekunom. Opowiadają o powszechnych
trudnościach takich jak: organizacja zdalnej nauki w czasie
pandemii, odreagowywanie emocji po powrocie ze szkoły, niska
samoocena i niechęć do odrabiania prac domowych, dokuczanie ze
strony rówieśników, silne emocje i zmiana zachowania związana z
graniem w gry komputerowe.

Self-Regulation. Szkolne wyzwania

Agnieszka Stążka-Gawrysiak



Najpiękniejsze wiersze. Zapach
czekolady w serii „Kolorowa Klasyka” to
najpiękniejsze kolorowe wydanie wierszy
Danuty Wawiłow na rynku! Książka
zawiera wspaniałe, barwne ilustracje, jej
atutem jest duża, ułatwiająca szybkie
czytanie czcionka. Edycja na
szlachetnym papierze, bardzo trwała i
estetyczna.

Najpiękniejsze wiersze. Zapach czekolady

Danuta Wawiłow



Najbardziej znany i uwielbiany zbiór wierszy i
bajek Danuty Wawiłow w nowej odsłonie!
Wydanie zostało wzbogacone niezwykłymi
ilustracjami Joli Richter-Magnuszewskiej.
Czytelnik znajdzie tu najpopularniejsze wiersze
i bajki pisarki, takie jak „Daktyle”, „O rupakach”,
„Moja siostra królewna”, „Szybko!”, „Bajka o stu
królach Lulach” i wiele, wiele innych. Idealny
prezent dla dzieci małych i dużych!

Wierszykarnia
Danuta Wawiłow



Cykl Poeci dla dzieci to wybór wierszy
dla najmłodszych popularnych,
współczesnych autorek literatury
dziecięcej. Prezentowane wiersze są
odzwierciedleniem świata dziecięcych
wyobrażeń. Zabawne i pouczające
kompozycje zostały opatrzone
barwnymi, korespondującymi z
tekstem ilustracjami.

Poeci dla dzieci. Kałużyści i inne wiersze

Danuta Wawiłow



Utwór powstał na motywach wątków baśniowych,
sięgających początków uprawy lnu na ziemiach polskich
w okresie rozkwitu Biskupina. Maria Konopnicka nadała
tradycyjnej opowieści koloryt pasjonującej literackiej
bajki, a równocześnie pogłębiła zawarte w niej przesłanie
pozytywistyczne i moralne. Od pierwszego wydania w
1902 roku bajka stała się ulubioną lekturą polskich dzieci
i wpisała się do klasyki literatury dziecięcej. Urocze
ilustracje Jarosława Żukowskiego nadają bajce
magnetyzującego ciepła i czynią ją niezwykle bliską
dzisiejszym czytelnikom.

Jak to ze lnem było

Maria Konopnicka 



Wszystkie dzieci na całej ulicy miały babcię.
Niektóre nawet dwie. Tylko Andi nie miał babci –
i bardzo się z tego powodu martwił.Babcia to
najlepszy sposób na smutki i kłopoty. A że
mieszka na drzewie, poluje na tygrysy i ujeżdża
dzikie konie...? Cóż, jest może trochę
zwariowana, ale za to bardzo mądra i
dowcipna.Pełna wdzięku opowieść o chłopcu i
bardzo nietypowej babci.

Babcia na jabłoni
Mira Lobe



W poszukiwaniu światła. Opowieść o Marii

Skłodowskiej-Curie

Maria Skłodowska-Curie była fascynującą
osobą.
Zawsze miała swoje zdanie i wiele
niekonwencjonalnych pomysłów. Była
dociekliwa i pracowita. Oryginalna,
nietuzinkowa. Poznajcie jej niezwykłe
życie!

Anna Czerwińska-Rydel



Ta zima jest dla Andzi zupełnie inna niż
wszystkie poprzednie. Pół roku temu zdarzyło się
coś strasznego – umarł jej tata... Dziewczynka
tęskni za wszystkim, co dawniej składało się na
życie rodziny: za grą w chińczyka, rozmowami
przy stole i za brzoskwiniowym sernikiem
leczącym smutek. Nie jest łatwo poradzić sobie z
cierpieniem, ale Andzi pomaga pamięć o pewnej
tajemnicy powierzonej przez tatę. 

Dziewczynka z parku
Barbara Kosmowska



Szewczyk Dratewka
Janina Porazińska

Znana baśń o szewczyku, który musi
wykonać trzy trudne zadania, aby
uwolnić pannę zamkniętą na wieży
przez złą czarownicę. Pomagają mu 
w tym zaprzyjaźnione z nim zwierzęta.



Pięciu Nieudanych

Lekka, poetycka opowieść o tym, że nie trzeba
być idealnym, by żyć szczęśliwie. 
Było ich pięciu. Pięciu nieudanych. Pierwszy –
dziurawy, drugi – złożony na pół, trzeci –
sflaczały, czwarty – postawiony na głowie. A
piąty? Szkoda gadać. Istna katastrofa. Co
robili? W sumie nic. Wszystko knocili. Pewnego
dnia, nie wiadomo skąd, przybył do nich
niezwykły gość…

Beatrice Alemagna



Pewnego dnia w życiu Maksa zaszła wielka
zmiana – dowiedział się, że będzie miał
rodzeństwo, a nowa siostrzyczka lub braciszek
zamieszka w pokoju razem z nim. Maks, nie
mogąc się z tym pogodzić, ucieka z domu. Tuż za
progiem przyłącza się do niego najprawdziwszy
nosorożec, a krajobraz wielkiego miasta
niespodziewanie zamienia się w afrykańską
sawannę...

Czytam sobie. Poziom 3. Nim przyjdą słonie

Łukasz Orbitowski, Ewa Beniak-Haremska



Czytam sobie. Poziom 3. Tajemnica pewnej

sąsiadki

Kot, który w geście pozdrowienia macha
łapą, karaluchy ucinające sobie pogawędkę
czy obładowane bagażami szczury
przechadzające się po klatce schodowej…
Świat wykreowany przez Melanię Kapelusz
przesycony jest magią. A może to tylko
złudzenie, które staje się udziałem
tropiącego domniemaną czarownicę
rodzeństwa – Dyni i Stefanka.

Melania Kapelusz, Marcin Bruchnalski



Czytam sobie. Poziom 3. ŚwiĄty Mikołaj

Agnieszka Tyszka, Diana Karpowicz

Tonia wcale nie jest zadowolona, że wyjeżdża
na święta do wujostwa. Wolałaby zostać w
domu i piec z mamą pierniczki. Ten wyjazd
jednak ją zaskoczy...



10 upiornych historii, które rozgrzeją umysł
do czerwoności!
Zagadki detektywistyczne z dreszczykiem
przybliżą młodym czytelnikom literacki lub
legendarny rodowód istot będących
bohaterami tych opowieści. 
Zmierz się z zagadkami, dzięki którym
rozruszasz szare komórki i staniesz się
prawdziwym detektywem.

Zagadki detektywistyczne z dreszczykiem

Victor Escandell, Ana Gallo



Zanurz się w najbardziej fascynujących
okresach w historii ludzkości, a przy okazji
potrenuj trochę swój umysł i baw się dobrze! 
W jaki sposób? Pomagając rozwiązać rożnego
rodzaju zagadki neandertalskiemu myśliwemu,
starożytnemu faraonowi, celtyckiemu druidowi,
Krzysztofowi Kolumbowi, osadnikom na Dzikim
Zachodzie... czy samemu Sherlockowi
Holmesowi.

Zagadki detektywistyczne. Historia

Victor Escandell



Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki

kontratakują!

Bohater znany z Bandy Czarnej Frotté ma
odpowiedzialną funkcję – jest futerałem na telefon
małej Be. Bardzo sobie ceni tę prestiżową posadę, ale
czasami dokucza mu nuda...
Pewnego razu dzieje się coś niespodziewanego – znika
Zbigniew, gadatliwa papuga mieszkająca w antycznej
klatce w salonie. Jedynym śladem jest małe zielone
piórko na podłodze. Pinkerton z zapałem rozpoczyna
śledztwo. Nic się przed nim nie ukryje! 
Dokąd prowadzi trop?

Justyna Bednarek, Daniel de Latour



Rodzina Bielskich niespodziewanie powiększyła się o
nowego członka. Przygarnęła zabłąkanego pod ich
drzwi psa, przysłanego do nich przez – a kogóż by
innego – błazenka Spytka. Tą niecodzienną drogą
strażnik wrót czasu wysłał prośbę o ponowne
zawieszenie magicznych drzwi.

Puk, Puk! Chcecie psa?

Marcin Przewoźniak



W domu Bielskich pojawia się dziwaczny posłaniec z
jeszcze dziwniejszym listem! To oznacza tylko jedno –
historia świata znowu zaczęła przyspieszać!

W Puk, puk! Otwórzcie drzwi! nie zabraknie
zaskakujących zwrotów akcji, świetnych przygód i dużej
dawki humoru. Poznajcie historię z zupełnie innej
strony!

Puk, puk! Otwórzcie drzwi!

Marcin Przewoźniak



Rodzina Bielskich mieszka w stuletniej kamienicy.
Pewnego dnia w futrynę prowadzącą do spiżarni
wstawiają zabytkowe drzwi kupione na targu staroci. Jak
się okazuje, drzwi te działają jak wehikuł czasu i od tego
momentu zaczynają się dziać niestworzone rzeczy!

„Puk, puk! Przepraszam, zastałem króla?” – słyszy główny
bohater, kiedy drzwi do spiżarni uchylają się i wchodzi
przez nie królewski błazenek. Dwunastoletni Stanisław
Bielski jest zarówno zafascynowany, jak i przestraszony
tym, co się zaczyna dziać w ich domu.

Puk, puk! Zastałem króla?
Marcin Przewoźniak, Nikola Kucharska



Dawno nic dziwnego nie działo się w domu Bielskich, ale
stan taki nie mógł trwać wiecznie, skoro we framudze
spiżarni nadal osadzone były magiczne drzwi.

I tak spokojne rodzinne śniadanie pewnej niedzieli zostaje
przerwane wtargnięciem gdańskich piratów z XVII w., którzy
byli właśnie w trakcie bitwy morskiej.

A to dopiero początek.

Puk, puk! Widzieliście kometę?

Marcin Przewoźniak



29 maja 1953 roku dwóch zdeterminowanych,
pełnych pasji mężczyzn – Edmund Hillary i
Tenzing Norgay – wspięli się na najwyższą górę
świata – Mount Everest i otworzyli nowy
rozdział w historii himalaizmu. Napisana w
brawurowy, a jednocześnie przystępny dla
dzieci, sposób książka opowiada historię
pierwszego zdobycia dachu świata. To również
opowieść o wszystkich tych, którzy umożliwili
tym dwóm śmiałkom drogę na szczyt.

Alexandra Stewart

Everest. Edmund Hillary i Tenzing Norgay.

Niesamowita historia



Chodźcie tu! No chodźcie!
Poznajcie pięciu paskudnych chłopaków i pięć
podłych dziewczyn!
Jest wśród nich Kanapowa Kryśka, wielbicielka
wszelkich programów telewizyjnych i Stach Ślinotok
tonący w kłopotach podczas szkolnej wycieczki. A
także Wicio Wszarz, który chciał zostać
superłotrem! Do waszych rąk trafiła cała kolekcja
opowieści o najgorszych szelmach i psotnikach
genialnie zilustrowana przez Tony'ego Rossa.

Najgorsze dzieci świata
David Walliams, Tony Ross



Odważysz się stanąć oko w oko z najgorszymi
dziećmi świata?
W tej książce znajdziesz dziesięć nowych opowiadań
o pięciu upiornych dziewczynach i pięciu
rozbestwionych chłopakach.
Spotkasz Grzesia Głodomora, który w kilka sekund
splądruje lodówkę, a także zadrżysz podczas
czytania o Odrażającej Oldze, robiącej
najohydniejsze psikusy swoim szkolnym koleżankom
(i dyrekcji!) za pomocą pokaźnej kolekcji robali.

Najgorsze dzieci świata 2
David Walliams



Komiks dla wielbicieli Minecrafta

Tyler to chłopiec, jakich wielu, jego życie zmienia się
jednak, gdy wraz z rodziną przeprowadza się do nowego
miasta. Na szczęście ma grupę zaufanych przyjaciół, którzy
zawsze czekają na niego w świecie Minecrafta! Wspólnie z
Evanem, Candace, Tobim i Grace przeżywają niezliczone
przygody w Świecie Podstawowym. Tym razem
postanawiają sprawdzić swoje siły w ostatecznym
wyzwaniu, jakim jest… stawienie czoła straszliwemu
Smokowi Kresu!

Minecraft. Tom 1

Sfé R. Monster, Sarah Graley



Kolejna emocjonująca przygoda w świecie Minecrafta!

Witajcie ponownie w EverRealm – w świecie gry, w którym zgrana
paczka przyjaciół zamierza zdobyć podwodną świątynię! Gdy ich
plany krzyżują rówieśnicy lubiący znęcać się nad innymi (zarówno
w grze, jak i w świecie rzeczywistym), Evan, Tyler, Tobi, Candace i
Grace są zmuszeni znaleźć sposób, by poradzić sobie w trudnej
sytuacji. Zaatakowani przez piratów nieoczekiwanie stają w obliczu
jeszcze poważniejszego zagrożenia, wszyscy zdają sobie jednak
sprawę z tego, że aby osiągnąć swój cel, muszą sobie zaufać i
nauczyć się współpracować.

Minecraft. Tom 2
Sfé R. Monster, Sarah Graley



Opowieści o kotach, które rządziły światem. 30 kocich

bohaterów, którzy dokonali niezwykłych rzeczy

Koty rządzą światem i są na to dowody!

Przygotuj się na moc niezwykłych faktów i
przygody, od których aż futro się jeży!
Puchata i rozmruczana lektura dla tych, co
mają kota na punkcie kotów.

Kimberlie Hamilton



Prawdziwi bohaterowie nie muszą mówić
ludzkim głosem!

Przekonajcie się, że czasami odwaga merda
ogonem.

Opowieści o zwierzętach, które zmieniły świat. 

51 superbohaterów z krwi i kości

G.L. Marvel



Baśnie, których nie czytano dziewczynkom to zbiór
piętnastu baśni ludowych z całego świata, które
możemy znaleźć u Braci Grimm, Aleksandra
Afanasjeww czy choćby w Baśniach tysiąca i
jednej nocy.

Baśnie, których nie czytano dziewczynkom

Myriam Sayalero



Adelka byłaby zwykłą, uroczą dziewczynką z rudymi
włosami i wielką głową, gdyby nie fakt, że szkoli się w byciu
dyktatorem i świetnie udaje jej się wprowadzać terror w
domu i w szkole. Bezskutecznie, ale nie poddając się,
próbuje pozbyć się kota, który okazał się nie być lwem (co
za rozczarowanie!). Nie interesują jej amory… no chyba że
dzięki nim zyska kogoś na kształt niewolnika. Kusząca
perspektywa…
Jeśli wydawało wam się, że to dorośli rządzą światem -
byliście w błędzie! Witajcie w świecie Adelki - dziewczynki,
której nie da się polubić, ale też nie można jej nie pokochać!

Mordercza Adelka. To się wszystko źle skończy

Mr Tan, Miss Prickly



Spora dawka czarnego humoru i szczypta czułości - oto
przepis Adelki na to, jak przeżyć w świecie, w którym
nikt nie traktuje dzieci poważnie!

Adelka próbuje przejąć kontrolę nad chłopakami!
Obrywają tata, wymyślony przyjaciel, a najboleśniej -
zakochany w Adelce Gotfryd. Jaki dziewczynka ma plan
na ich wytresowanie? Chłopcy są dziwni, ale okazuje
się, że bywają też użyteczni!

Mordercza Adelka. Piekło to inni

Miss Prickly, Mr Tan



„Jeżeli niczego jeszcze w życiu nie zepsuliście,
raczej nie zrozumiecie tej książki. Jeśli
natomiast zdarzyło wam się już kiedyś coś
połamać, potłuc, podrzeć, skrzywić, pociąć,
skasować, utopić, wgnieść, urwać,
przedziurawić, spalić, zdekompletować lub
zarysować – to będzie lektura dla was!" – Paweł
Beręsewicz

Poczet psujów polskich

Paweł Beręsewicz



Taniec lub czytanie, poczucie humoru lub
kreatywność, zwinność lub matematyka.
Wszyscy mamy niesamowite moce. Sprawiają,
że jesteśmy wyjątkowi i niepowtarzalni. A jaka
jest twoja supermoc?

Wielka księga supermocy

Susanna Isern, Rocio Bonilla



Tom 3. Mały zając odkrywa naszą błękitną planetę
Pluszowy zając żądny przyrodniczych przygód, szybuje skonstruowanym
przez Zosię balonem. Tym samym zaczyna się niesamowita podróż wokół
błękitnej planety. Kilka dni później do Zosi przychodzi pierwszy list...

Tom 6. Mały zając lata dookoła świata
Gdyby Zosia nie kupiła tajemniczej księgi z bajkami, w której była
opowieść o latającym kufrze, to wszystko by się nie wydarzyło! Feliks w
środku nocy po prostu wyleciał z pokoju w swojej walizce, i wylądował na
budynku parlamentu Rzeszy w Berlinie. To pierwszy z przystanków,
podczas kolejnej, pełnej wrażeń podróży pluszowego zająca.

seria: Listy od Feliksa

Annette Langen, Constanza Droop



Basik Grysik Kapelusik – tak się nazywa
dziewczynka, która przychodzi na świat w pewną
mroźną, styczniową noc. A wrony siedzą na
drutach przy szpitalnym oknie i cmokają.

Piękna i mądra opowieść nie tylko dla
najmłodszych. Napisana przez Justynę Bednarek,
autorkę niesamowitych, bestselerowych
opowieści o skarpetkach i zilustrowana przez Elę
Wasiuczyńską.

Basik Grysik i wrony

Justyna Bednarek, Ela Wasiuczyńska



Rozpoczyna się czas najwspanialszych przygód –
wakacje! I to przygód nie byle jakich, bo tym
razem Licho nie daje się zostawić w domu i
wspólnie z Bożkiem, świeżo upieczonym
absolwentem klasy trzeciej, wyrusza z namiotem
na znajomą polanę pośrodku lasu, w którym czają
się tajemnice, zarówno bardzo stare, jak i te
zupełnie nowe...

Małe Licho i lato z diabłem

Marta Kisiel



Turet wymachuje rękami i zaczyna każde zdanie od: „Uh-duh-
duh”. Porszak nie lubi się przytulać i układa kamienie od
największego do najmniejszego. Został tak nazwany przez
Tureta, który kiedyś usłyszał, że jego przyjaciel „ma auto”. Ale
to jeszcze nie wszyscy mieszkańcy RODOS, czyli Rodzinnych
Ogródków Działkowych (Ogrodzonych Siatką). W Dziczy, czyli
w najbardziej niedostępnym i zarośniętym zakątku ogródków,
chłopcy spędzają lato w towarzystwie Gabaryta, Pandy,
Szmirabelli oraz pracującego nad eliksirem szczęścia Wuja
Kukułki. To dzięki nim mogą wreszcie poczuć się „normalnie”.
Chociaż czy normalność w ogóle istnieje?

Lato na Rodos

Katarzyna Ryrych

Nagroda główna w 5. Konkursie Literackim

im. Astrid Lindgren na współczesną

książkę dla dzieci i młodzieży.



Oto opowieść o dziesięcioletniej dziewczynce i mamucie,
który miał dziesięć tysięcy lat…Do Londynu przybywa
tajemniczy zwierz uwięziony w bryle lodu. Muzeum Historii
Naturalnej szykuje się na przyjęcie tego niezwykłego
eksponatu.Elcia, sierota żyjąca na ulicach miasta, jest tak
samo zainteresowana mamutem włochatym jak angielscy
naukowcy. Ta ciekawość zawiedzie ją przez morza i oceny 
aż na biegun północny.

Potwór z Arktyki

David Walliams



seria o Elfie

Elf to pies, którego pokochała
cała Polska. W każdym tomie

swoich przygód pies wraz 
ze Swoimi natykają się 

w kryminalno-detektywistyczną
zagadkę i otwierają śledztwo.

Marcin Pałasz



Życie Muminków i ich przyjaciół z Doliny skupia się
wokół domu Mamy i Tatusia Muminka, gdzie każdy
może liczyć na pomoc i przyjaźń. Panna Migotka,
Paszczak, Mała Mi, Włóczykij, Ryjek, czy straszna

Buka tworzą galerię postaci, które na zawsze
pozostaną w pamięci czytelników.

Zima Muminków

Tove Jansson



Był sobie szczeniak to seria dla
dzieci o losach psiaków znanych

z bestsellerowych książek Był
sobie pies i Był sobie pies 2.

Był sobie szczeniak

W. Bruce Cameron



Najfutbolniejsi. Tom 1. Tajemnica śpiących

sędziów

Najfutbolniejsi to dowcipna, sympatycznie napisana
i bogato ilustrowana seria książek, opowiadająca
o pasji i zaangażowaniu, o przyjaźni i współpracy,
o perypetiach i przeżyciach dzieci wchodzących w
okres dojrzewania. A przede wszystkim – o zupełnie
niesamowitych emocjach towarzyszących futbolowi!

Roberto Santiago
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