
Wykaz książek zakupionych do przedszkola w ramach “Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, 

realizowanego w roku 2021. 

 

1. “Atlas miast” - G. Cherry 

2. “Atlas Unii Europejskiej dla dzieci” - M. Jarocka 

3. “Bać się czy nie bać? Opowieści terapeutyczne” 

4. “Bajki dla chłopców” - M. Białek 

5. “Bajki dla chłopców” - M. Białek 

6. “Bajki dla dziewczynek” - M. Białek 

7. “Bajki dla dziewczynek” - M. Białek 

8. “Bajki filozoficzne. Opowieści mędrca Sofiosa” - M. Piquemal 

9. “Bajki logopedyczne dla dzieci” - A. Demianiuk – Nożyńska 

10. “Bajki o emocjach dla najmłodszych” 

11. “Bajki rozśmieszajki” - T. Michałowska 

12. “Bajki terapeutyczne cz.1” - M. Molicka 

13. “Bajki terapeutyczne cz.2” - M. Molicka 

14. “Bajki, które pomagają odkrywać talenty” - B. Ibarolla 

15. “Bajki, które uczą, jak być szczęśliwym” - B. Ibarrolla 

16. “Bajki, które uczą, jak żyć wśród innych” - B. Ibarrola 

17. “Bajkoterapia, czyli bajki pomagajki dla małych i dużych” - praca zbiorowa 

18. “Bezpieczne dziecko. Chcę mieć przyjaciela” - E. Zubrzycka 

19. “Bezpieczne dziecko. Po co się złościć?” - E. Zubrzycka 

20. “Biuro podróży nosorożki Papti. Przygody w dżungli Łubu-dubu” - M. Mortka 

21. “Było sobie życie” - Encyklopedia dla dzieci + DVD 

22. “Co robi Pucio?” - M. Galewska – Kustra 

23. “Co robi Pucio?” - M. Galewska – Kustra 

24. “Co rośnie w parku” - K. Michalicyna 



25. “Co rośnie w sadzie” - K. Michalicyna 

26. “Co to znaczy...101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znacznie niektórych 

powiedzeń” - G. Kosdepke 

27. “Dobranoc księżycu” - M. Wise Brown 

28. “Dobranoc, księżycu” - M. W. Brown 

29. “Dobre maniery bez tajemnic” - P. Wojtkowiak – Skóra 

30. “Dobre maniery dla dzieci” - G. Strzeboński 

31. “Dobre maniery na co dzień” - P. Wojtkowiak – Skóra 

32. “Dobre maniery na ulicy” -  P. Wojtkowiak – Skóra 

33. “Dobre maniery przy stole” -  P. Wojtkowiak – Skóra 

34. “Dobre maniery. Poradnik dla dzieci” -  P. Wojtkowiak – Skóra 

35. “Dobre wychowanie” - B. Jacewicz 

36. “Dobro i zło – co to takiego?” - O. Brenifier 

37. “Dzieci Filozofują. Ja. Co to takiego?” - O. Brenifier 

38. “Dzieci Filozofują. Piękno i sztuka. Co to takiego?” - O. Brenifier    

39. “Dzieci Filozofują. Uczucia. Co to takiego?” - O. Brenifier 

40. “Dzieci Filozofują. Życie. Co to takiego?” - O. Brenifier 

41. “Dźwięki kolorów” - J. Liao 

42. “Dźwięki kolorów” - J. Liao 

43. “Dźwięki mowy. Program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych  

i szkolnych” - praca zbiorowa 

44. “Ekologia bez tajemnic” 

45. “Elementarz ekologiczny” - P. Wojtkowiak – Skóra 

46. “Elementarz mądrego dziecka” - J. Wybicki 

47. “Encyklopedia 10 000 faktów” 

48. “Encyklopedia dla dzieci” 

49. “Encyklopedia geografia – mapa” 

50. “Encyklopedia młodego artysty” - J. Babiarz 

51. “Encyklopedia najmłodszych - Czy wiesz?” - M. Kelly 



52. “EQ – Inteligencja emocjonalna dla 3 – 4-latków nowe zabawy z poradami” -  Akademia 

Inteligentnego Malucha 

53. “EQ – Inteligencja emocjonalna dla 4 - 5-latków nowe zabawy z poradami” - Akademia 

Inteligentnego Malucha 

54. “Feluś i Gucio grają w literki” - gra edukacyjna 

55. “Feluś i Gucio grają w literki” - K. Kozłowska 

56. “Feluś i Gucio grają w sylaby” - M. Dudek 

57. “Feluś i Gucio grają w sylaby” Gra - Nasza Księgarnia 

58. “Feluś i Gucio idą do przedszkola” - K. Kozłowska 

59. “Feluś i Gucio poznają emocje” - K. Kozłowska 

60. “Feluś i Gucio poznają zawody” - K. Kozłowska 

61. “Feluś i Gucio poznają zawody” - K. Kozłowska 

62. “Feluś i Gucio wiedzą jak się zachować” - K. Kozłowska 

63. “Feluś i Gucio wiedzą jak się zachować” - K. Kozłowska 

64. “Gdyby jajko mogło mówić i inne opowieści” - R. Piątkowska 

65. “Historyjki dla małych uszu” - J. Wachowiak 

66. “Ilustrowana encyklopedia – Przyroda Polski” 

67. “Ilustrowany słownik przysłów” - M. Białek 

68. “Inteligencja kreatywna dla 4 - 5-latków” - AIM.CQ 

69. “Inteligencja kreatywna. Nowe zabawy 3 – 4-latków” - AIM.CQ 

70. “Inteligencja logiczna. Nowe zabawy 3 – 4-latków” - AIM.CQ 

71. “IQ – Inteligencja logiczna dla 4 – 5-latków nowe zabawy z poradami”  

- Akademia Inteligentnego Malucha 

72. “Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”  

- A. Faber, E. Mazlish 

73. “Jak nie stracić kontaktu z dzieckiem i dogadać się?” 

74. “Jaki to kontynent? Atlas dla dzieci” - J. Gór 

75. “Jesień w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce” - T. Szwed    

76. “Księga wiedzy w pytaniach i odpowiedziach” 



77. “Kukryku na ręczniku” - M. Kownacka 

78. “Lato w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce” - T. Szwed 

79. “Logotomy – głoski k, g, h” 

80. “Logotomy – głoski l, r” 

81. “Logotomy – głoski m, p, b” 

82. “Logotomy – głoski p, b, f, w” 

83. “Logotomy – głoski s, z, c, dz, szereg syczący” 

84. “Logotomy – głoski sz, cz, szereg szumiący” 

85. “Logotomy – głoski ś, ź, ć, dź, szereg ciszący” 

86. “Logotomy – głoski t, d, n” 

87. “Logotomy – głoski ż, dż, szereg szumiący” 

88. “Lubię mówić. Materiały do terapii” cz. 1 – 5                                                                                                   

89. “Łagodna dyscyplina. Jak wychować samodzielne, empatyczne i szcześliwe dziecko?”  

 - S. Ockwell – Smith 

90. “Magia Świąt. Boże Narodzenie na świecie” 

91. “Magiczne słowa Leopolda. Dziękuję” - Opracowanie zbiorowe 

92. “Magiczne słowa Leopolda. Proszę” - Opracowanie zbiorowe     

93. “Magiczne słowa Leopolda. Przepraszam” - Opracowanie zbiorowe 

94. “Magiczne słowa Leopolda. Wybacz mi” - Opracowanie zbiorowe 

95. “Mała encyklopedia dziejów świata” - B. Fichou 

96. “Mały odkrywca – Moje ciało” - TREFL 

97. “Mapa wiedzy dla dzieci. 100 faktów w obrazkach – zadania” - S. Martineau 

98. “Masza i Niedźwiedź. Nowa kolekcja bajek”   

99. “Masza i Niedźwiedź. Złota księga bajek” 

100. “Mądra głowa zna przysłowia” - R. Piątkowska 

101. “Mądra głowa zna przysłowia” (audiobook) – R. Piątkowska 

102. “Mądra Mysz. Dawniej i dziś. Jak żyły dzieci przed stu laty, a jak żyją teraz” - Ch. Holtei 

103. “Mądry przedszkolak. Akceptuję innych” - P. Wojtkowiak – Skóra 

104. “Mądry przedszkolak. Dbam o środowisko” - P. Wojtkowiak – Skóra 



105. “Mądry przedszkolak. Jestem bezpieczny” - P. Wojtkowiak – Skóra 

106. “Mądry przedszkolak. Myślę i czuję” - P. Wojtkowiak – Skóra 

107. “Mity dla dzieci. 20 najpopularniejszych mitów greckich” - G. Kasdepke 

108. “Moc uczuć. Radość” - K. Miller 

109. “Moc uczuć. Strach” - K. Miller 

110. “Moc uczuć. Wstyd” - K. Miller 

111. “Moja pierwsza encyklopedia zwierząt” - M. Koteck 

112. “Na targu. Moja pachnąca książeczka z kolorami” - Akademia mądrego dziecka 

113. “National Geographic Kids. Ludzkie ciało. Encyklopedia” 

114. “Naucz się być wytrwałym. Dziecięce uczucia” - Opracowanie zbiorowe 

115. “Naucz się dotrzymywać obietnic. Dziecięce uczucia” - Opracowanie zbiorowe 

116. “Naucz się pomagać innym. Dziecięce uczucia” - Opracowanie zbiorowe 

117. “Nic o nas bez nas! Dzieci i ich prawa” - A. Maciak 

118. “Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”  

-  J. Bednarek 

119. “Owoce. Moja pachnąca książeczka z kolorami” - Akademia mądrego dziecka 

120. “Pan Leniuszek” - R. Hargreaves 

121. “Pan Pośpiech” -  R. Hargreaves 

122. “Piąte przez dziewiąte” - R. Jędrzejewska – Wróbel 

123. “Pierwsze zapachy. Moja pachnąca książeczka” - Akademia mądrego dziecka 

124. “Po prostu mama” - R. Piątkowska 

125. “Podnieś klapkę”   

126. “Polska. Encyklopedia wizualna” 

127. “Poradnik młodego ekologa” - A. Nożyńska – Demianiuk 

128. “Poznaję I ćwiczę. TAK! Poznaję swoją pewność siebie” - B. Cox, N. Costa 

129. “Poznaję i ćwiczę. TAK! Poznaję swoje emocje” - B. Cox, N. Costa 

130. “Pozytywna dyscyplina w 2020” 

131. “Pozytywna dyscyplina” J. Nelsen 

132. “Pucio chce siusiu, czyli pożegnanie pieluszki” - M. Galewska – Kustra 



133. “Pucio do tulenia” 

134. “Pucio i ćwiczenia z mówienia, czyli nowe słowa i zdania” - M. Galewska – Kustra       

135. “Pucio mówi dobranoc” - M. Galewska – Kustra 

136. “Pucio mówi dobranoc” - M. Galewska – Kustra 

137. “Pucio mówi dzień dobry” - M. Galewska – Kustra 

138. “Pucio mówi dzień dobry” - M. Galewska – Kustra 

139. “Pucio na wakacjach. Ćwiczenia wymowy” - M. Galewska – Kustra 

140. “Pucio uczy się mówić. Zabawy dźwiękonaśladowcze dla najmłodszych”  

- M. Galewska – Kustra 

141. “Pucio umie opowiadać” - M. Galewska – Kustra 

142. “Pucio zostaje kucharzem, czyli o radości z jedzenia” - M. Galewska – Kustra 

143. “Pucio. Zabawy gestem i dźwiękiem” - M. Galewska – Kustra 

144. “Pucio. Zabawy gestem i dźwiękiem” - M. Galewska – Kustra 

145. “Rok w lesie” - E. Dziubak 

146. “Rymowanki i wierszyki do języka gimnastyki” D. Klimkiewicz 

147. “Self - Regulation. Nie ma niegrzecznych dzieci” - A. Stążka – Gawrysiak 

148. “Self – Regulation. Opowieści dla dzieci o tym jak działać, gdy emocje biorą górę”  

- A. Stążka – Gawrysiak 

149. “Sposób na koronaświrusa” G. Bąkiewicz 

150. “Tak! Poznaję swoje Emocje” - B. Cox    

151. “Uczę się mówić. Pucio mówi pierwsze słowa” - M. Galewska – Kustra 

152. “Wesoły alfabet. Wiersze dla dzieci” - A. Paszki 

153. “Wielka encyklopedia dianozaurów” 

154. “Wielka księga życia” 

155. “Wiosna w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce” - T. Szwed 

156. “Z przysłowiami za pan brat” - R. Piątkowska 

157. “Zapachy świata. Moja pachnąca książeczka” - Akademia mądrego dziecka 

158. “Zima w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce” - T. Szwed 

159. “Złota Księga Bajek. Przygody Maszy i Niedźwiedzia”    


