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Polecamy nowości książkowe dla nauczycieli edukacji przedszkolnej (w wyborze) o jakie 

wzbogaciła się Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Siedlcach od września 2019 r. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów. 
 

Bajki terapeutyczne : ...na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro : bajkowy 

poradnik terapeutyczny pozytywnego myślenia, działania i odczuwania / 

Barbara Stańczuk ; il. Krzysztof Kałucki. - Kalisz : Wydawnictwo Martel, 

[2015] (sygn. 120024) 
 

"Bajki terapeutyczne... na dzień dobry i jeszcze lepsze jutro" to efekt 

przemyśleń i doświadczeń życiowych i zawodowych autorki – Barbary 

Stańczuk. Wśród bajeczek są takie, które pomogą przebrnąć wspólnie z dzieckiem przez różne 

„życiowe zakręty”, jak np. sytuacja rozwodowa, śmierć bliskiej osoby, rozłąka, 

pokonywanie   szkolnych, radzenie sobie z wymuszaniem przez dziecko zakupu 

reklamowanych rzeczy, pokonywanie problemów ze snem i wieloma innymi emocjami... 
źródło opisu: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/288922/bajki-terapeutyczne-na-dobry-dzien-i-jeszcze-lepsze-jutro 

 

Basia i śmieci / tekst Zofia Stanecka ; il. Marianna Oklejak. – Wyd. I. - 

Warszawa : Egmont Polska, 2019 (sygn. 119629) 
 

Tym razem mała Basia mierzy się z wielkim problemem zaśmiecenia 

środowiska. „Myślałaś kiedyś o tym, że jesteś wielorybem?” – pyta mamę 

Basia. Od tego przewrotnego pytania zaczyna się rozmowa o ekologii 

i brudnej stronie współczesnego świata. „Bo wieloryby nie mogą jeść 

torebek” – słusznie zauważa Basia. Dziewczynka odkrywa, że świat wokół 

niej nie jest tak różowy i wszyscy mamy za uszami. Używamy foliowych torebek, plastikowych 

opakowań, słomek. Krótko mówiąc, śmiecimy.   
źródło opisu: https://egmont.pl/Basia-i-smieci,15984650,p.html 

 

Ćwiczenia z myślenia dla 5-6-latka / Tamara Michałowska. - Wrocław : 

Siedmioróg, [2020] (sygn. 120924) 
 

W tej wartościowej i pięknie ilustrowanej książeczce edukacyjnej znajdują 

się 42 zadania dla przedszkolaków w wieku 5–6 lat. Wielkim atutem książki 

jest różnorodność zadań, zarówno pod względem stopnia trudności, jak 

i umiejętności, dzięki czemu dziecko udoskonali między innymi umiejętność 

logicznego myślenia, spostrzegawczość, sprawność manualną, 

rozpoznawanie prostych figur geometrycznych, znajomość liter i liczb, 

a równocześnie postawi pierwsze kroki w pisaniu i arytmetyce. 
źródło opisu: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4912621/cwiczenia-z-myslenia-dla-5-6-latka 
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Energia odnawialna! / Ruth Spiro ; il. Irene Chan ; tł. Adrianna Zabrzewska. 

- Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, [2019] (sygn. 120503) 
 

Książki z serii Bobas Odkrywa Naukę przedstawiają skomplikowane 

zagadnienia naukowe oczami dziecka. Dziecko przez zabawę, codzienne 

czynności poznaje prawa fizyki czy matematyki. Książki wpisują się w modny 

nurt edukacji STEM, która składa się takich dyscyplin jak: nauki przyrodnicze (Science), 

technologia (Technology), inżynieria (Engineering) i matematyka (Math). STEM ma rozwijać 

od najmłodszych lat zainteresowanie przedmiotami ścisłymi. 
źródło opisu: https://www.znak.com.pl/ksiazka/energia-odnawialna-bobas-odkrywa-nauke-ruth-spiro-148573 

 

Gucio czuje się winny / i. i tekst  Aurélie Chien Chow Chine ; z j. fr. przeł. 

Bożena Sęk. - Katowice : Wydawnictwo Debit, 2019 (sygn. 120829) 
 

Gucio to mały jednorożec taki jak wszystkie. Albo prawie… Jego tęczowa 

grzywa zmienia kolor zależnie od tego, co Gucio odczuwa. Dziś Gucio czuje 

się winny. Zrobił głupstwo i nie śmie wyznać tego mamie, ponieważ boi się 

bury. Zobacz, w jaki sposób uda mu się odzyskać dobry humor! Seria 

historyjek, które uczą nazywania emocji i panowania nad nimi. W każdej książeczce opisano 

jedno uczucie. Na końcu historyjki znajdują się bardzo proste ćwiczenia, które pomogą dziecku 

wyciszyć się i zapanować nad emocjami. 
źródło opisu: https://www.znak.com.pl/ksiazka/uczucia-gucia-gucio-czuje-sie-winny-chine-aurelie-chien-chow-

160751 

 

Gucio się cieszy / il. i tekst  Aurélie Chien Chow Chine ; z j. fr. przeł. Bożena 

Sęk. - Katowice : Wydawnictwo Debit, 2019 (sygn. 120830) 
 

Gucio to mały jednorożec taki jak wszystkie. Albo prawie… Jego tęczowa 

grzywa zmienia kolor zależnie od tego, co Gucio odczuwa. Dziś Gucio jest 

wesoły. Nie idzie do przedszkola i może robić, co mu się podoba! Ale jego 

rodzina ma dużo zmartwień. Zobacz, jak Gucio podzieli się swoim dobrym 

humorem! 
źródło opisu: https://www.znak.com.pl/ksiazka/uczucia-gucia-gucio-sie-cieszy-chine-aurelie-chien-chow-160754 

 

Gucio się wstydzi / [il. i tekst] Aurélie Chien Chow Chine ; z jęz. fr. przeł. 

Bożena Sęk. - Katowice : Wydawnictwo Debit, 2019 (sygn. 121043) 
 

Gucio to mały jednorożec taki jak wszystkie. Albo prawie… Jego tęczowa 

grzywa zmienia kolor zależnie od tego, co Gucio odczuwa. Dziś Gucio jest 

zawstydzony. To jego urodziny i wszyscy się nim bardzo interesują. Zobacz, 

w jaki sposób uda mu się odzyskać dobry humor! 
źródło opisu: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4896437/gucio-sie-wstydzi 

 

Gucio szaleje / il. i tekst  Aurélie Chien Chow Chine ; z j. fr. przeł. Bożena 

Sęk. - Katowice : Wydawnictwo Debit, 2019 (sygn. 120831) 
 

Dzisiaj Gucio czuje się wspaniale. Skacze wszędzie i się wygłupia. Na 

wszelkie sposoby próbuje zwrócić na siebie uwagę rodziców. Zobacz, w jaki 

sposób uda mu się spożytkować tę energię. 
źródło opisu: https://bonito.pl/k-1388294-uczucia-gucia-gucio-szaleje 
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Gucio zazdrości / [il. i tekst] Aurélie Chien Chow Chine ; z jęz. fr. przeł. 

Bożena Sęk. - Katowice : Wydawnictwo Debit, 2019 (sygn. 120832) 
 

Gucio to mały jednorożec taki jak wszystkie. Albo prawie… Jego tęczowa 

grzywa zmienia kolor zależnie od tego, co Gucio odczuwa. Dziś Gucio jest 

zazdrosny. Uważa, że wszyscy wolą się zajmować jego kuzynką Tosią. Zobacz, 

w jaki sposób uda mu się odzyskać dobry humor! 
źródło opisu: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4896426/gucio-zazdrosci 

 

Jak to działa? Wiem, co jem / tekst Daria Pociecha ; il. projekt layoutu 

i okładki Maciej Maćkowiak. - Warszawa : Wydawnictwo SBM, cop. 2018 

(sygn. 120118) 
 

Czym jest piramida żywieniowa? Do czego służą witaminy? Co to są kalorie? 

Czy warto jeść warzywa i owoce? Jeśli nurtują cię podobne pytania, to 

świetnie trafiłeś! Książka „Jak to działa? Wiem, co jem” zawiera odpowiedzi 

na kilkadziesiąt pytań dotyczących zdrowego odżywiania. W sposób jasny 

i prosty wyjaśniamy to, co z pozoru skomplikowane. Pomagają w tym zabawne ilustracje. „Jak 

to działa? Wiem, co jem” to kopalnia odpowiedzi na arcytrudne pytania! 
źródło opisu: https://www.znak.com.pl/ksiazka/jak-to-dziala-wiem-co-jem-daria-pociecha-95253 

 

Jem zdrowo i wygrywam! / Jo Stimpson ; il. Helen Stanton ; tł. z j. ang. 

Paulina Zaborek. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, © 2018 (sygn. 120124) 
 

Jak wytłumaczyć dziecku, że kuszące smakołyki – ciastka, batony, chipsy, fast 

foody, gazowane napoje czy parówki – nie są zdrowe, a wręcz są dla niego 

szkodliwe? Jak przekonać dziecko, że będzie znacznie zdrowsze 

i szczęśliwsze, jedząc wartościowe produkty? 

Z pomocą przychodzi ta niewielka książeczka, która na przykładzie prostych 

sytuacji z życia codziennego pokazuje małym czytelnikom, jakie złe skutki ma jedzenie 

nieodpowiedniej żywności oraz co zdrowego i smacznego mogą zjeść w zamian. Aby 

uatrakcyjnić korzystanie z książeczki, dołączono do niej naklejki nagradzające aktywność 

dziecka. 

To poważna i praktyczna wiedza podana w lekkiej, zabawowej formie! 
źródło opisu: https://www.jednosc.com.pl/dla-dzieci-14/4408/jem-zdrowo-i-wygrywam 

 

Kształtowanie i wspieranie rozwoju psychoruchowego małych dzieci 

w żłobku / Aneta Jegier, Bożena Kurelska. – Wyd. I. - Warszawa : Difin, 2019 

(sygn. 120587) 
 

Dziecko żłobkowe ma dużą przewagę nad swoimi rówieśnikami: jest 

samodzielne, potrafi funkcjonować w grupie i w większości przypadków jest 

bardziej odporne na zachorowania. Żłobek może zbudować fundament 

przyszłej edukacji dziecka. Warunek jest jeden – musi to być dobry żłobek, 

z dobrym zarządzającym i wykwalifikowaną kadrą. Jak organizować pracę 

żłobka i jak pracować z dziećmi pokazane zostało w książce. Autorki omówiły w niej kwestie 

prawne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem żłobków (poczynając od harmonogramu 

żłobkowego dnia po pełnowartościowe jadłospisy posiłków), a także przedstawiły scenariusze 

różnorodnych zajęć, rozwijających dzieci intelektualnie, sensorycznie, społecznie 

i emocjonalnie. 
źródło opisu: https://ksiegarnia.difin.pl/ksztaltowanie-i-wspieranie-rozwoju-psychoruchowego-malych-dzieci-w-

zlobku 

 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4896426/gucio-zazdrosci
https://www.znak.com.pl/ksiazka/jak-to-dziala-wiem-co-jem-daria-pociecha-95253
https://www.jednosc.com.pl/dla-dzieci-14/4408/jem-zdrowo-i-wygrywam
https://ksiegarnia.difin.pl/ksztaltowanie-i-wspieranie-rozwoju-psychoruchowego-malych-dzieci-w-zlobku
https://ksiegarnia.difin.pl/ksztaltowanie-i-wspieranie-rozwoju-psychoruchowego-malych-dzieci-w-zlobku


4 

 

Lato / Katarzyna Moryc ; il.: Małgorzata Detner. - Janki k. Warszawy : Agencja 

Wydawnicza Jerzy Mostowski, cop. 2019 (sygn. 119702) 
 

To jedyna taka książka o lecie – wszystkie jej strony możesz rozłożyć. Niech 

nie zmyli Cię format książki – po rozłożeniu stron obraz jest 3 razy szerszy 

i staje się panoramiczny! Rozłożenie stron nie tylko rozszerza przedstawioną 

rzeczywistość, lecz także powoduje, że akcja jest dynamiczna, niemal jak 

w filmie. dziecko zachwycą sympatyczne wierszyki, fascynujące ciekawostki, urocze 

ilustracje. Każdy temat jest przedstawiony na dwóch obrazach – jednym syntetycznym, 

a drugim szczegółowym, obrazującym to samo środowisko chwilę później. Szczegółowe 

ilustracje ukazują wydarzenia i zjawiska charakterystyczne dla lata. nie tylko dostarczają 

informacji i kształtują poczucie estetyki, lecz także stanowią świetną okazję do trenowania 

spostrzegawczości. sympatycznym wierszykom o roślinach i zwierzętach towarzyszą 

komentarze o charakterze edukacyjnym. w utrwaleniu wiedzy pomogą różnorodne łamigłówki 

oraz quiz letni. w razie wątpliwości dziecko może skorzystać z odpowiedzi do zadań. 
https://bonito.pl/k-1755201-pory-roku-krok-po-kroku-lato 

 

Nasze emocje / Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski. – Wyd. II. 

- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017 (sygn. 120649) 
 

Celem książeczki jest przybliżenie dzieciom zagadnienia emocji 

i stanów emocjonalnych w atrakcyjnej, interaktywnej formie. Polega ona 

na czytaniu dziecku rymowanek i jednoczesnym aktywnym oglądaniu 

oraz interpretowaniu przez malucha związanych z nimi ilustracji. Może to stanowić dobry 

wstęp do rozmowy z dzieckiem na temat poszczególnych emocji, a także ich źródeł 

i przejawów. Niedokończone rysunki twarzy powinny zachęcić dziecko do podejmowania prób 

samodzielnego, graficznego zobrazowania przejawów emocji wyrażanych mimiką. 
źródło opisu: https://harmonia.edu.pl/pl/p/NASZE-EMOCJE/709 

 

Niesforni bracia i samolubne siostry : o rywalizacji rodzeństwa / tekst i il.: 

R. W. Alley ; przekł.: Krzysztof Kurek. - Warszawa : PROMIC, 2019 (sygn. 

121141) 
 

Dobrze mieć siostrę czy brata? To zależy! Od dnia, od humoru, od tego, kto 

dostał lepszą ocenę w szkole i kogo rodzice pochwalili, a do kogo mieli 

pretensje - do ciebie czy do rodzeństwa. Słowem - bywa różnie! Czasem rodzeństwo to najlepsi 

przyjaciele, a czasem - szkoda gadać... No to jak zrozumieć samolubną siostrę i niesfornego 

brata zamiast z nimi rywalizować? Z dobrymi podpowiedziami przybywają - jak zawsze 

pomocne - elfy. 
źródło opisu: https://www.znak.com.pl/ksiazka/niesforni-bracia-i-samolubne-siostry-o-rywalizacji-rodzenstwa-

rw-alley-148998 

 

Niska samoocena u dzieci : praktyczny poradnik dla specjalistów i rodziców 

/ Margot Sunderland ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz ; il.: Nicky 

Armstrong. – Sopot : GWP, 2019 (sygn. 119467 ; 119704) 
 

Dzieci z niską samooceną czują się nieważne, nie lubią siebie, wciąż mają 

poczucie, że nie są wystarczająco dobre, są samokrytyczne, nieustannie 

spodziewają się kolejnych porażek lub rozczarowań. Dzieci, które są 

odpychane, zawstydzane, krytykowane, którym daje się odczuć, że są 

niechciane lub niepotrzebne, wykształcają wiele toksycznych, 

destrukcyjnych zachowań. Pozwalają się źle traktować, uważając, że nie zasługują na nic 

lepszego, lub gnębią innych, ponieważ czują się bezwartościowe. Unikają konfrontacji, 
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zaniżają znaczenie własnych osiągnięć, wycofują się z zamierzonych działań. Mogą też być 

bardziej podatne na zaburzenia psychiczne, w tym depresję. 
źródło opisu: https://www.gandalf.com.pl/b/niska-samoocena-u-dzieci/ 

 

Od złości do radości : wierszyki o uczuciach / Anna Edyk ; il. Ewelina Jaślan-

Klisik. – Wyd. I. - Warszawa : Wydawnictwo SBM, cop. 2019 (sygn. 120681) 
 

Za czym tęsknisz? Czy kiedyś się czegoś przestraszyłeś? Kogo kochasz? 

Z kim się przyjaźnisz? Wierszyki o uczuciach opisują wszystkie odcienie 

emocji. Wraz z bohaterami książeczki możesz się cieszyć z grzybobrania, 

przyjaźnić z Grzesiem, tęsknić za latem i smucić z powodu straty misia Brysia. 

Bo przecież sam przeżyłeś kiedyś coś podobnego 
źródło opisu: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4827685/od-zlosci-do-radosci-wierszyki-o-uczuciach 

 

O la la! czyli Logopedia : gimnastyka języka / autor tekstów: Danuta 

Skalmowska ; il.: Shutterstock.com. - [Miejsce nieznane] : Books and Fun, 

[2019] (sygn. 120673) 
 

O LA LA! I oto jest – książka, która pomoże naszym pociechom prawidłowo 

wymawiać głoski. Zawiera zabawne wierszyki przeznaczone dla starszych 

dzieci, które są świetną pomocą do pracy nad doskonaleniem prawidłowej 

artykulacji. Dzieci poprzez zabawę uczą się poprawnie wymawiać głoski 

i słowa oraz rozwijają swój aparat mowy. Każdy wierszyk zawiera bowiem trudniejsze zbitki 

głosek (np. wr, bł, br, fr) przeznaczone do głośnego czytania i ćwiczenia. Warto czytać dziecku 

wierszyki i powtarzać z nim poszczególne słowa z rymowanek oraz wyrazy pod nimi 

zamieszczone. Dzięki temu dziecko wyćwiczy poprawną artykulację głosek. 
źródło opisu: https://bonito.pl/k-90698055-o-la-la-czyli-logopedia-gimnastyka-jezyka-5 

 

O maluchu w brzuchu, czyli Skąd się biorą dzieci / Marta Maruszczak, il. 

Monika Filipina. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2019 

(sygn. 120674) 
 

Mela zadaje mamie, tacie i dziadkom pytania często uważane przez dorosłych 

za kłopotliwe. Dziewczynka jest dociekliwa i oczekuje rzeczowych 

odpowiedzi. W miarę jak rośnie, chce wiedzieć coraz więcej. Dlatego ta 

książka może wam towarzyszyć podczas rozmów na temat płci i rozmnażania 

nawet przez kilka lat. To znakomita pomoc! Podaje rzetelne informacje 

w sposób zrozumiały dla kilkulatka i podpowiada, w jaki sposób taktownie przekazywać je 

maluchom. Wspólna lektura oraz oglądanie pięknych ilustracji zaspokoją ciekawość dziecka, 

a rodzicom pozwolą uniknąć skrępowania, gdy córka czy synek zaskoczą ich kolejnym 

pytaniem. 
źródło opisu: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4889175/o-maluchu-w-brzuchu-czyli-skad-sie-biora-dzieci 

 

Optymalna żywność dla zdrowych dzieci bez alergii : dieta wegańska 

i bezglutenowa / Simone Vetters i Ruediger Dahlke. - Białystok : 

Wydawnictwo KOS, cop. 2019 (sygn. 121145) 
 

Mając szeroką wiedzę na temat roślin i ziół, jej misją stało się towarzyszenie 

rodzicom w trakcie najważniejszego dla ich dzieci ukierunkowania zdrowego 

żywienia w pierwszym okresie ich życia. Ta książka kucharska traktuje 

w szerokiej mierze o witarianizmie, czyli o odżywianiu się wyłącznie 

świeżymi warzywami i owocami oraz piciu tylko czystej wody, promuje 

wszystko, co świeże, i odrzuca gluten. Ochrona dzieci przed zaflegmieniem tkanek (wskutek 

https://www.gandalf.com.pl/b/niska-samoocena-u-dzieci/
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4827685/od-zlosci-do-radosci-wierszyki-o-uczuciach
https://bonito.pl/k-90698055-o-la-la-czyli-logopedia-gimnastyka-jezyka-5
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4889175/o-maluchu-w-brzuchu-czyli-skad-sie-biora-dzieci
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spożycia mleka lub produktów mlecznych), układu nerwowego oraz mózgu (wskutek spożycia 

glutenu) jest najzdrowszym prezentem, jaki możemy im podarować na drogę życia. Simone 

Vetters, najlepiej jak tylko potrafi, wspiera rozwój i cieszę się, że mogę ją w tym wspomóc, tak 

jak ona wspierała mnie podczas wielu seminariów o Tajemnicy życiowej energii. 

Ukierunkowanie dzieci na właściwy tor żywienia i energii życiowej jest jednym 

z najszlachetniejszych zadań medycyny. 
źródło opisu: https://www.znak.com.pl/ksiazka/optymalna-zywnosc-dla-zdrowych-dzieci-bez-alergii-dieta-

weganska-i-bezglutenowa-vetters-simone-dahlke-ruediger-157264 

 

Piosenki po angielsku dla dzieci / wybór i tł. tekst. Barbara Loranc-Paszylk. 

– Wyd. I. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, copyright 2019 

(sygn. 119656) 
 

"Piosenki po angielsku dla dzieci" to pomoc w nauce języka angielskiego dla 

przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej. W książce zaprezentowano 

ponad 30 utworów wraz z ich tłumaczeniami. 
źródło opisu: https://bpgl.pl/Piosenki-po-angielsku-dla-dzieci/ 

 

Polinka zaginęła! / Tomasz Samojlik. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2019 

(Sygn. Cz 120913) 

 

Żubr Pompik mieszka na leśnej polanie razem z mamą Poradą, tatą 

Pomrukiem i siostrą Polinką. Ale gdzie właściwie jest Polinka? Musiała się 

gdzieś schować! Czy pomożesz Pompikowi znaleźć jego siostrzyczkę? 

Przeszukaj razem z żuberkiem wszystkie zakamarki lasu i sprawdź, co się 

w nich kryje. Towarzysząca serii "Żubr Pompik" książka dla najmłodszych czytelników - 

zawiera 50 otwieranych okienek, które ukazują, jakie tajemnice skrywa las. 
źródło opisu: https://mediarodzina.pl/prod/1803/Zubr-Pompik--Polinka-zaginela- 

 

Poznaj z nami cztery pory roku / tekst i il. Susanne Riha ; tł z jęz. niem. 

Emilia Skowrońska. - Poznań : Publicat, © 2019 (sygn. 120238) 
 

Wiosna, lato, jesień, zima - miesiąc po miesiącu przez cały rok przyroda wokół 

nas żyje i pięknie się zmienia. Szczegółowe i realistyczne ilustracje w tej 

książce pokazują to, co w czterech porach roku najciekawsze: jakie owady 

można spotkać na wiosennej łące, jak dojrzewają owoce w letnim ogrodzie, 

jak zwierzęta dbają o zapasy jesienią, co dzieje się z naturą mroźną zimą. Klasyczna, piękna 

książka do przeglądania, podziwiania i poznawania świata wokół nas. Rekomandowana dla 

starszych przedszkolaków i uczniów klas I-III. 
źródło opisu: https://publicat.pl/papilon/oferta/nauczanie-wczesnoszkolne-6-9-lat/poznaj-z-nami-cztery-pory-

roku 

 

Programowanie dla najmłodszych / Urszula Wiejak. - Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, cop. 2019 (sygn. 119711) 
 

Książka jest przeznaczona dla dzieci w wieku 5 lat, ale znakomicie nadaje się 

również dla dzieci starszych, rozpoczynających przygodę informatyczną. 

Szczególny nacisk położono na przedstawienie trudnych zagadnień w sposób 

przystępny dla każdego dziecka oraz na naukę przez zabawę i w ruchu. 

• Proste, interesujące aplikacje 

• Efektywna nauka z tabletem 

• Wskazówki dla rodziców 

• Zagadnienia przydatne do zrozumienia różnych języków programowania 

https://www.znak.com.pl/ksiazka/optymalna-zywnosc-dla-zdrowych-dzieci-bez-alergii-dieta-weganska-i-bezglutenowa-vetters-simone-dahlke-ruediger-157264
https://www.znak.com.pl/ksiazka/optymalna-zywnosc-dla-zdrowych-dzieci-bez-alergii-dieta-weganska-i-bezglutenowa-vetters-simone-dahlke-ruediger-157264
https://bpgl.pl/Piosenki-po-angielsku-dla-dzieci/
https://mediarodzina.pl/prod/1803/Zubr-Pompik--Polinka-zaginela-
https://publicat.pl/papilon/oferta/nauczanie-wczesnoszkolne-6-9-lat/poznaj-z-nami-cztery-pory-roku
https://publicat.pl/papilon/oferta/nauczanie-wczesnoszkolne-6-9-lat/poznaj-z-nami-cztery-pory-roku
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• Rozwój myślenia analitycznego oraz kompetencji cyfrowych 

• Elementy matematyki 

• Nawiązania do podstawy programowej zajęć komputerowych i informatyki 

• Rozwiązanie każdego zadania 
źródło opisu: https://helion.pl/ksiazki/programowanie-dla-najmlodszych-w-ruchu-z-tabletem-przez-zabawe-

urszula-wiejak,pronaj.htm#format/d 

 

Przedszkolaki a agresja w programach telewizyjnych dla dzieci / Hanna 

Kubiak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 (sygn. 119555) 
 

Książka Przedszkolaki a agresja w programach telewizyjnych dla dzieci 

podejmuje problematykę dotyczącą czynników społecznych warunkujących 

przejmowanie przez dzieci w starszym wieku przedszkolnym agresywnych 

zachowań prezentowanych w dedykowanych im programach telewizyjnych. 

Wśród dużej grupy mediów elektronicznych szczególne miejsce zajmuje 

telewizja. Jej dostępność i liczba odbiorców sprawiają, że stanowi ona medium dominujące 

w codziennym życiu i wywierające duży wpływ na dorosłych i dzieci. Kontakt dziecka 

z telewizją zaczyna się bardzo wcześnie, a czas poświęcony na jej oglądanie coraz bardziej się 

wydłuża. Z jednej strony jest on pozytywny - telewizja jest ważnym źródłem wiedzy z różnych 

dziedzin, poszerza zakres pojęć, wzbogaca język. Z drugiej może wpływać destrukcyjnie na 

zachowanie i emocje dzieci (powodując wzrost agresji czy inne zachowania nieakceptowane 

społecznie). Dziecko w wieku przedszkolnym nie potrafi jeszcze oddzielać świata fikcyjnego 

od realnego. Wierzy, że świat jest taki, jaki ogląda w telewizji. A ponieważ małe dzieci uczą 

się przez naśladownictwo, mogą brać przykład z oglądanych bohaterów. Może to prowadzić 

nie tylko do wzrostu agresji u dziecka, ale też do usprawiedliwiania własnych agresywnych 

zachowań.  
źródło opisu: https://www.taniaksiazka.pl/przedszkolaki-a-agresja-w-programach-telewizyjnych-dla-dzieci-

hanna-kubiak-p-1202361.html 

 

Scenariusze zabaw logopedycznych : w grupach dzieci od 4 do 7 lat / Anna 

Lubner-Piskorska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016 (sygn. 

F 119560) 
 

Publikacja zawiera 15 scenariuszy zajęć oraz niezbędne do nich materiały 

graficzne. Proponowane zabawy umożliwiają profilaktykę w zakresie 

poprawnego rozwoju mowy, stymulują zachowania komunikacyjne werbalne, 

wyrównują opóźnienia w rozwoju mowy, zapobiegają powstawaniu zaburzeń, 

uwrażliwiają percepcję oraz pamięć słuchową. Tematyka oraz dobór treści scenariuszy 

przybliżają dzieciom wiedzę o otaczającym je świecie. Propozycje zabaw są też okazją do 

kształtowania wyczucia estetycznego oraz wrażliwości na sztukę (nie tylko słowa). Ponadto 

uczą współpracy, planowania własnych działań, myślenia oraz rozwijają zdolność do empatii. 

W teczce znajduje się zeszyt ze scenariuszami zajęć (48 stron) i 69 kart pracy. 
źródło opisu: https://harmonia.edu.pl/pl/p/SCENARIUSZE-ZABAW-LOGOPEDYCZNYCH-w-grupach-dzieci-

od-4-do-7-lat/1141 

 

Świat przedszkolnej sceny : wierszyki na różne okazje / Anna Jedlikowska. 

- [Stare Miasto] : Wydawnictwo Witanet, 2019 (sygn. 119482) 
 

Książeczka "Świat przedszkolnej sceny" powstała z myślą o dzieciach 

w wieku przedszkolnym. To zbiór wierszyków przygotowanych na różnego 

rodzaju uroczystości i święta takie jak: "Święto Mamy i Taty", "Dzień 

pluszowego misia", uroczystości patriotyczne i inne. Utwory będą pomocne 

w placówkach przedszkolnych i nie tylko. Proste i łatwe do zapamiętania 

https://helion.pl/ksiazki/programowanie-dla-najmlodszych-w-ruchu-z-tabletem-przez-zabawe-urszula-wiejak,pronaj.htm#format/d
https://helion.pl/ksiazki/programowanie-dla-najmlodszych-w-ruchu-z-tabletem-przez-zabawe-urszula-wiejak,pronaj.htm#format/d
https://www.taniaksiazka.pl/przedszkolaki-a-agresja-w-programach-telewizyjnych-dla-dzieci-hanna-kubiak-p-1202361.html
https://www.taniaksiazka.pl/przedszkolaki-a-agresja-w-programach-telewizyjnych-dla-dzieci-hanna-kubiak-p-1202361.html
https://harmonia.edu.pl/pl/p/SCENARIUSZE-ZABAW-LOGOPEDYCZNYCH-w-grupach-dzieci-od-4-do-7-lat/1141
https://harmonia.edu.pl/pl/p/SCENARIUSZE-ZABAW-LOGOPEDYCZNYCH-w-grupach-dzieci-od-4-do-7-lat/1141
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przez naszych najmłodszych. Znajdują się w niej min. wiersze zachęcające do jedzenia owoców 

i warzyw. Książeczka zawiera kolorowe ilustracje wykonane przez dzieci z Przedszkola Nr. 5 

w Zamościu. 
źródło opisu: https://bonito.pl/k-20038156-swiat-przedszkolnej-sceny-wierszyki-na-rozne-okazje 

 

Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej / red. nauk. Elżbieta 

Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. – Wyd. I. - Warszawa : Difin, 

2019 (sygn. 120814) 
 

Publikacja przedstawia zabawy terapeutyczne do integracji sensorycznej 

z propozycjami ćwiczeń i narzędzi diagnostycznych możliwych do 

wykorzystania w przedszkolu i szkole. Zawarte są w niej także wybrane 

narzędzia diagnostyczne do przetwarzania sensorycznego i rozwoju 

motoryki u dzieci, m.in. lista kontrolna sensoryczno-motoryczna, arkusz obserwacji klinicznej 

oraz kwestionariusz lateralizacji. Autorami niniejszej publikacji są specjaliści z zakresu 

medycyny, terapii i edukacji wczesnej, pedagogiki specjalnej i fizjoterapii. 
źródło opisu: https://ksiegarnia.difin.pl/terapeutyczne-zabawy-w-integracji-sensorycznej 

 

Wierszyki łamiące języki : marzenie dżdżownic / aut.: Anna Willman ; projekt 

i oprac. graf.: Mariusz Dyduch. – Wyd. I. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo 

Dragon, © 2019 (sygn. 119584) 
 

"Wierszyki łamiące języki" to zbiór dowcipnych wierszyków dostarczających 

mnóstwo uśmiechu i rozrywki, pobudzających wyobraźnię, a przy tym 

stanowiących znakomite ćwiczenia logopedyczne. 
źródło opisu: https://www.taniaksiazka.pl/wierszyki-lamiace-jezyki-marzenie-dzdzownic-

anna-willman-p-1244494.html 

 

Wierszyki, wyliczanki i zagadki dla przedszkolnej gromadki / wierszyki 

i zagadki Bogusław Michalec ; il. Ewa Nawrocka. - Kraków : Wydawnictwo 

Aksjomat, 2018 (sygn. 120851) 
 

Jedna książka i takie bogactwo treści: blisko czterdzieści wierszyków 

o zwierzątkach, zbiór popularnych wyliczanek oraz siedemdziesiąt zagadek 

o urozmaiconej tematyce. Tekstom towarzyszą pełne uroku i humoru 

ilustracje. To książka na różne okazje: do czytania przed snem i do zabawy w rozwiązywanie 

zagadek. Przyda się nawet na podwórku - bo to jest naturalne środowisko zamieszczonych 

w niej wyliczanek. Wystarczy się ich nauczyć na pamięć, by później wykorzystać podczas 

zabawy z rówieśnikami. 
źródło opisu: https://czytam.pl/k,ks_757275,Wierszyki-wyliczanki-i-zagadki-dla-przedszkolnej-gromadki-mk-

opracowanie-zbiorowe.html 

 

Wiosna / Katarzyna Moryc ; il.: Małgorzata Detner. - Janki k. Warszawy : 

Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, cop. 2019 (sygn. 119098) 
 

To jedyna taka książka o wiośnie – wszystkie jej strony możesz rozłożyć. niech 

nie zmyli cię format książki – po rozłożeniu stron obraz jest 3 razy szerszy i staje 

się panoramiczny! rozłożenie stron nie tylko rozszerza przedstawioną 

rzeczywistość, lecz także powoduje, że akcja jest dynamiczna i zmienia się jak 

w filmie. dziecko zachwycą kapitalne wierszyki, fascynujące ciekawostki, urocze ilustracje. 

każdy temat jest przedstawiony na dwóch obrazach – jednym syntetycznym, a drugim 

szczegółowym, obrazującym to samo środowisko chwilę później. szczegółowe ilustracje nie 

tylko dostarczają informacji i kształtują poczucie estetyki, lecz także stanowią świetną okazję 

https://bonito.pl/k-20038156-swiat-przedszkolnej-sceny-wierszyki-na-rozne-okazje
https://ksiegarnia.difin.pl/terapeutyczne-zabawy-w-integracji-sensorycznej
https://www.taniaksiazka.pl/wierszyki-lamiace-jezyki-marzenie-dzdzownic-anna-willman-p-1244494.html
https://www.taniaksiazka.pl/wierszyki-lamiace-jezyki-marzenie-dzdzownic-anna-willman-p-1244494.html
https://czytam.pl/k,ks_757275,Wierszyki-wyliczanki-i-zagadki-dla-przedszkolnej-gromadki-mk-opracowanie-zbiorowe.html
https://czytam.pl/k,ks_757275,Wierszyki-wyliczanki-i-zagadki-dla-przedszkolnej-gromadki-mk-opracowanie-zbiorowe.html
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do trenowania spostrzegawczości. treści zostały podzielone na krótkie, przystępne dla 

kilkulatka części, pisane zarówno rymem, jak i prozą. w utrwaleniu wiedzy pomogą też 

różnorodne zadania. 
źródło opisu: https://bonito.pl/k-90701105-pory-roku-krok-po-kroku-wiosna 

 

Zabawy logopedyczne : porady, ćwiczenia, wierszyki / Olga Pawlik, Joanna 

Szostek, il. i fot. Anna Bembenek, Olga Pawlik, Shutterstock.com. - Kraków : 

Wydawnictwo Aksjomat, 2019 (sygn. F 119452) 
 

Co zrobić, by uniknąć nudy i zmęczenia podczas ćwiczeń logopedycznych? 

Polecamy książkę: Zabawy logopedyczne dla dzieci. Rodzice, terapeuci, ale 

przede wszystkim dzieci znajdą tu ciekawe zadania, inspirujące zabawy, wesołe 

piosenki i rymowanki, które pomogą wybrzmieć i utrwalić głoski sprawiające 

dzieciom trudność. Materiał zgrupowano w działach: 

Gimnastyka buzi i języka 

Podstawowe ćwiczenia oddechowe 

Ćwiczenia na różne seplenienia 

Poprawnie mówimy l i r 

Poprawnie mówimy k, g, ch 

Dołóżmy wszelkich starań, by dzieci mówiły poprawnie, a zapewnimy im życiowy sukces. 

Ćwiczymy z Zabawami logopedycznymi dla dzieci. 
źródło opisu: https://bonito.pl/k-41285013-zabawy-logopedyczne-porady-cwiczenia-wierszyki 

 

Zabawy logorytmiczne dla najmłodszych : ćwiczenia wykorzystywane 

w profilaktyce i terapii logopedycznej, rytmice oraz nauczaniu przedszkolnym 

i zintegrowanym / Newlaczyl Anna, Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik. – 

Wyd. I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019 (sygn. 119384) 
 

Oddajemy w Państwa ręce kompleksową pomoc z zakresu logorytmiki – 

dziedziny łączącej terapię oraz profilaktykę logopedyczną z rytmiką i muzyką. 

Prezentowane zabawy mogą być wykorzystywane przez logopedów, 

terapeutów, a także nauczycieli przedszkoli, nauczania zintegrowanego i rytmiki. Publikacja 

została wzbogacona o zdjęcia dzieci wykonujących ćwiczenia logorytmiczne oraz o zapis 

nutowy wybranych ścieżek muzycznych. Przedstawione propozycje ułożone zostały według 

kolejności postępowania oraz stopnia trudności. Zabawy mają charakter uniwersalny, 

skierowane są do dzieci od 4. roku życia. Mogą być realizowane jako cykl ćwiczeń 

prowadzonych systematycznie lub jako pojedyncze zabawy uatrakcyjniające inne zajęcia. 

Atrakcyjność zajęć logorytmicznych polega na wszechstronnym rozwijaniu umiejętności 

dziecka. Logorytmika poprawia ogólną kondycję psychofizyczną dziecka, wyzwala aktywność 

i umożliwia odreagowanie napięć i negatywnych emocji, a przede wszystkim utrwala 

prawidłową artykulację, umuzykalnia, uwrażliwia. 
źródło opisu: https://www.edukacyjna.pl/gry-i-zabawy-logopedyczne/31116-zabawy-logorytmiczne-dla-

najmlodszych-cwiczenia-wykorzystywane-w-profilaktyce-i-terapii-logopedycznej.html 

 

Zabawy z małym dzieckiem czyli Jak łatwo wspierać rozwój swojego 

dziecka : od pierwszego do trzeciego roku życia / konsult. Wendy S. Masi ; 

przedm. Roni Cohen Leiderman ; [tł. Paulina Zaborek]. - Kielce : 

Wydawnictwo Jedność, cop. 2013 (sygn. 121048) 
 

Książka oferuje wartościowe pomysły na organizowanie inspirujących 

i kreatywnych zabaw w przestrzeni domowej i na rodzinnych wycieczkach. Różnorodność 

zabaw uwzględnia zapotrzebowanie małego dziecka na urozmaicanie aktywności, 

https://bonito.pl/k-90701105-pory-roku-krok-po-kroku-wiosna
https://bonito.pl/k-41285013-zabawy-logopedyczne-porady-cwiczenia-wierszyki
https://www.edukacyjna.pl/gry-i-zabawy-logopedyczne/31116-zabawy-logorytmiczne-dla-najmlodszych-cwiczenia-wykorzystywane-w-profilaktyce-i-terapii-logopedycznej.html
https://www.edukacyjna.pl/gry-i-zabawy-logopedyczne/31116-zabawy-logorytmiczne-dla-najmlodszych-cwiczenia-wykorzystywane-w-profilaktyce-i-terapii-logopedycznej.html
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a elastyczność wskazówek zachęca rodziców do dostosowywania gier i scenariuszy do 

indywidualnych potrzeb dziecka, jego temperamentu, upodobań i umiejętności. Prócz tego 

wszystkim ćwiczeniom przyświeca filozofia „celowej zabawy” – zostały one tak pomyślane, 

by rozwijać pełen wachlarz umiejętności poznawczych, społecznych i motorycznych małego 

dziecka, a przy tym zapewnić mu maksimum wspaniałej zabawy. 
https://www.gandalf.com.pl/b/zabawy-z-malym-dzieckiem-czyli-jak/ 

 

Zagadki przedszkolaka / Marcin Przewoźniak ; il. Paulina Kmak. – Wyd. I. 

- Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2019 (sygn. 119453) 
 

„Zagadki przedszkolaka” to rewelacyjny zbiór śmiesznych zagadek, które 

w prosty i zrozumiały dla dziecka sposób edukują poprzez zabawę. Zagadki 

rozwijają wyobraźnię, ćwiczą pamięć i wspomagają naukę czytania. 
 

źródło opisu: https://www.taniaksiazka.pl/zagadki-przedszkolaka-marcin-przewozniak-p-

1237636.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&gclid=CIv-

yMX23uICFY5DGAodN-sCrA&gclsrc=aw.ds 

 

Zajęcia ruchowe w przedszkolu : gry i zabawy ruchowe / Małgorzata 

Lipiejko ; il. Renata Kosowska. – Wyd. II. - Warszawa : PWN Wydawnictwo 

Szkolne, copyright 2016 (sygn. F 120886) 
 

Gry i zabawy ruchowe zostały podzielone na 6 zestawów rozwijających różne 

cechy motoryczne dziecka w wieku przedszkolnym. Publikacja zawiera 

propozycje zabaw i gier o zróżnicowanym stopniu trudności, z przyborami 

oraz takich, które nie wymagają wcześniejszego przygotowania pomocy. 

Zabawy i gry ruchowe ą ulubioną formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym, 

odpowiadają potrzebom wynikającym z możliwości rozwojowych przedszkolaków. 
źródło opisu: https://czytam.pl/k,ks_598863,Zajecia-ruchowe-w-przedszkolu-Gry-i-zabawy-ruchowe-Lipiejko-

Malgorzata.html 

 

Zdania obrazkowo-wyrazowe : materiał do terapii głosek s, z, c, dz / 

Małgorzata Kobus, Marzena Polinkiewicz ; skład i oprac. graf.: Sandra Dudek. 

– Wyd. I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019 (sygn. 120894) 
 

Czwarta część zeszytu ćwiczeń logopedycznych „Zdania obrazkowo- 

wyrazowe” obejmuje swoim zakresem terapię głosek syczących, tj. s, z, c, dz. 

Tym samym rozpoczynamy blok ćwiczeń dedykowanych trzem szeregom, 

które, jak wiemy z doświadczenia, sprawiają maluchom wiele trudności. 

Materiał przeznaczony jest do terapii logopedycznej dzieci w każdym wieku z nieprawidłową 

wymową głosek syczących, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju. 
źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl/Zdania-obrazkowo-wyrazowe-Material-do-terapii-glosek-r-l-li-

j,784749084,p.html 

 

Zdania obrazkowo-wyrazowe : materiał do terapii głosek r, l, li, j / 

Małgorzata Kobus, Marzena Polinkiewicz ; skład i oprac.e graf.: Sandra 

Dudek. – Wyd. I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019 (sygn. F 120895) 
 

Z myślą o dzieciach oraz pracujących z nimi logopedach, nauczycielach 

i rodzicach opracowany został kolejny zeszyt „Zdań obrazkowo-

wyrazowych”. Przeznaczony jest do utrwalania prawidłowej artykulacji głosek 

r, l, li, j, które bardzo często są realizowane nieprawidłowo bądź w ogóle. 

Książka stanowi ciekawy zbiór wyrazów, zdań i rymowanek. Zawarte w niej ćwiczenia mogą 

https://www.gandalf.com.pl/b/zabawy-z-malym-dzieckiem-czyli-jak/
https://www.taniaksiazka.pl/zagadki-przedszkolaka-marcin-przewozniak-p-1237636.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&gclid=CIv-yMX23uICFY5DGAodN-sCrA&gclsrc=aw.ds
https://www.taniaksiazka.pl/zagadki-przedszkolaka-marcin-przewozniak-p-1237636.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&gclid=CIv-yMX23uICFY5DGAodN-sCrA&gclsrc=aw.ds
https://www.taniaksiazka.pl/zagadki-przedszkolaka-marcin-przewozniak-p-1237636.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping&gclid=CIv-yMX23uICFY5DGAodN-sCrA&gclsrc=aw.ds
https://czytam.pl/k,ks_598863,Zajecia-ruchowe-w-przedszkolu-Gry-i-zabawy-ruchowe-Lipiejko-Malgorzata.html
https://czytam.pl/k,ks_598863,Zajecia-ruchowe-w-przedszkolu-Gry-i-zabawy-ruchowe-Lipiejko-Malgorzata.html
https://ksiegarnia.pwn.pl/Zdania-obrazkowo-wyrazowe-Material-do-terapii-glosek-r-l-li-j,784749084,p.html
https://ksiegarnia.pwn.pl/Zdania-obrazkowo-wyrazowe-Material-do-terapii-glosek-r-l-li-j,784749084,p.html
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być wykorzystane zarówno do terapii dzieci, jak również osób dorosłych. Materiał językowy 

został dobrany tak, żeby obok utrwalenia głosek wzbogacać także zasób słownika biernego 

i czynnego, a szata graficzna przyciągała i utrzymywała uwagę ćwiczącego. 
źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl/Zdania-obrazkowo-wyrazowe-Material-do-terapii-glosek-r-l-li-

j,784749084,p.html 

 

Zdania obrazkowo-wyrazowe : materiał do terapii głosek ś, ź, ć, dź / 

Małgorzata Kobus, Marzena Polinkiewicz. – Wyd. I. - Gdańsk : Wydawnictwo 

Harmonia, 2019 (sygn. F 120896) 
 

Kolejna część ćwiczeń logopedycznych „Zdania obrazkowo-wyrazowe” 

obejmuje swoim zakresem terapię głosek ciszących, tj. ś, ź, ć, dź. Materiał 

przeznaczony jest do terapii logopedycznej dzieci w każdym wieku 

z nieprawidłową wymową głosek ciszących, osób niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Proponowane 

ćwiczenia mogą być wykorzystywane przez logopedów, rodziców oraz pedagogów, ponieważ 

w ciekawy sposób angażują dziecko i dorosłego w terapię. Konstrukcja zadań powoduje, że 

maluch nie tylko ćwiczy wymowę, ale także percepcję wzrokową i słuchową, prawidłową 

odmianę wyrazów oraz wzbogaca słownictwo. Zeszyt ćwiczeń został tak skomponowany, aby 

głoski ciszące były utrwalane w wyrazach, zdaniach oraz w mowie spontanicznej, po 

uprzednim wywołaniu głosek w izolacji i utrwaleniu ich w sylabach. W drugiej części 

materiałów zawarte zostały również zdania służące różnicowaniu głosek ciszących 

z syczącymi. 
źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl/Zdania-obrazkowo-wyrazowe-Material-do-terapii-glosek-s-z-c-

d,804682043,p.html 

 

Zima / Katarzyna Moryc ; il.: Małgorzata Detner. - Janki k. Warszawy : 

Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, cop. 2018 (sygn. 118407) 
 

To jedyna taka książka o zimie – wszystkie jej strony możesz rozłożyć. Niech 

nie zmyli Cię format książki – po rozłożeniu stron obraz jest 3 razy szerszy 

i staje się panoramiczny! Rozłożenie stron nie tylko rozszerza przedstawioną 

rzeczywistość, lecz także powoduje, że akcja jest dynamiczna i zmienia się jak 

w filmie. Dziecko zachwycą kapitalne wierszyki, fascynujące ciekawostki 

i urocze ilustracje. Każdy temat jest przedstawiony na dwóch obrazach – jednym syntetycznym, 

a drugim szczegółowym, obrazującym to samo środowisko chwilę później. Treści zostały 

podzielone na krótkie, przystępne dla kilkulatka części, pisane zarówno rymem, jak i prozą. 

Książka zawiera bogate, szczegółowe ilustracje, sympatyczne wierszyki o porach roku, 

roślinach i zwierzętach komentarze o charakterze edukacyjnym, łamigłówki i projekty do 

samodzielnego wykonania krok po kroku, odpowiedzi do zadań, quiz zimowy. 
źródło opisu: źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,131009,Zima-Pory-roku-krok-po-kroku 
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