POLONIŚCI POLECAJĄ
KLASY IV-VI
Andrzej Maleszka Magiczne drzewo. Tom 8. Inwazja
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Idalia, Alik, Kuki i inni muszą stawić czoła
wielkim niebezpieczeństwom. Naprawdę
wielkim! Na Ziemię przybywają Ogromni.
Jak walczyć z olbrzymami?
Jak ukryć przed ludźmi giganta większego
niż dom?
Co robić, by ogromne stworzenia zniknęły
z ziemskiego świata?

Rafał Kosik „Amelia i Kuba. Stuoki potwór”
Wydawnictwo Powergraph
Amelia wrzuca do internetu śmieszne zdjęcie
koleżanki, nie zastanawiając się, ile złego może
z tego wyniknąć... Kuba konstruuje NPK
(Niepodsłuchiwalne Połączenie Kablowe), Albert
zaś uważnie obserwuje świat i doradza dopiero,
kiedy ktoś go o to poprosi. A Mi? Mi kontynuuje
poszukiwania futrzastego zwierzątka i w wyniku
chytrego planu ma dostać merynosa. Tylko co to
jest, ten merynos?
Co robimy, kiedy nam się wydaje, że nikt na nas
nie patrzy, a tak naprawdę widzą nas wszyscy?
Czy istnieje jeszcze coś takiego jak prywatność? Sprawdzą to
mieszkańcy apartamentowca „Oak Residence”, zwanego przez
wszystkich „Zamkiem”, bo właśnie zainstalowano tam monitoring
obywatelski. I wszyscy się podglądają, ale nikt, poza dziećmi, nie widzi
Stuokiego potwora!

Szczygielski Marcin „Omega”
Instytut Wydawniczy Latarnik
"Omega w dniu swoich dwunastych urodzin
dostaje e-mail z linkiem do tajemniczej gry
komputerowej. Instaluje aplikację, uruchamia ją
i… zmienia rzeczywistość. Świat staje się
polem niebezpiecznej gry, którą rządzą
nieodgadnione, nielogiczne zasady. Czy
jednak rzeczywiście ustala je zakapturzony,
anonimowy Wróg? A może robi to sama
Omega? Przygodowa powieść Marcina
Szczygielskiego, wspaniale zilustrowana przez
Bartka Arobala, to nie tylko pasjonująca
lektura, ale i trafny portret współczesnych
nastolatków, dla których granica między realem a rzeczywistością
wirtualną staje się coraz bardziej umowna. "

*Zamieszczone materiały cytowane za stronami i materiałami promocyjnymi wydawnictw:
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Wydawnictwo Powergraph,
Instytut Wydawniczy Latarnik

KLASY I-III
Socha Piotr „Pszczoły”
Wydawnictwo Dwie Siostry
Książka edukacyjna o pszczołach w formie
efektownego wielkoformatowego albumu.
Daj się zaprosić do królestwa pszczół. Przyjrzyj
się z bardzo bliska, jak są zbudowane, zajrzyj do
ich domu, poznaj ich zwyczaje. Zobacz, jak
tańczą, i dowiedz się, kiedy i po co to robią.
Sprawdź, skąd wiadomo, że pojawiły się na
świecie wcześniej niż dinozaury, i dlaczego
znalazły się na płaszczu Napoleona. Popracuj z
pszczelarzem, przejedź się ciężarówką wiozącą
ule do sadu migdałowego, posmakuj różnych
rodzajów miodu. Dowiedz się, co zawdzięczamy
pszczołom, czego możemy się od nich nauczyć i czym grozi ich
wyginięcie. A przy okazji poznaj całe mnóstwo pszczelich ciekawostek.

Wojciech Witkowski „Pirat Rabarbar”
Wydawnictwo BIS

Niepokorny
marynarz
Rabarbar
zbuntował się przeciw kapitanowi
Octowi, uciekł ze statku „Kaczy Kuper” i
postanowił zostać piratem. Pokonując
niebezpieczeństwa, powrócił do swej
żony Barbary, wkrótce doczekał się
synka, Krztynka, i najchętniej spędzałby
czas na spaniu, paleniu fajki nabitej
grochowinami z pieprzem oraz jedzeniu
ukochanej grochówki, jednak – jak
przystało na pirata – musiał od czasu do czasu wyprawić się w rejs, a
każda taka wyprawa obfitowała w barwne przygody, które zapewniają
czytelnikom wiele śmiechu. W drugim tomie Rabarbar staje się piratem
coraz bardziej udomowionym. Zajmuje się domem, chodzi na bale, a
jego rodzina powiększa się o córeczkę oraz parę papużek. W części
trzeciej Rabarbar wyprawia się w rejs dookoła świata, docierając na
odległe kontynenty. Najpierw jednak ratuje z opresji królewnę i za jej
sprawą trafia do krainy bajek. Książki o Rabarbarze to lektura zabawna i
mądra, która dostarczy wiele zabawy nie tylko dzieciom, ale i dorosłym.

Thorbjorn Egner „Rozbójnicy z Kardamonu”
Wydawnictwo Dwie Siostry
W Kardamonie życie toczy się zwykłą
koleją: policjant Bastian pilnuje porządku,
stary Tobiasz z wieży obserwuje niebo
przez lunetę i zapowiada pogodę, jedyny
tramwaj kursuje regularnie. I tylko od czasu
do czasu spokój zakłócają trzej rozbójnicy,
który nocą nachodzą miasteczko, by ukraść
coś do jedzenia dla siebie i swojego
udomowionego lwa. A gdy dochodzą do
wniosku, że potrzeba im w domu kobiety,
uprowadzają energiczną ciotkę Zofię! Ale
kiedy wreszcie trafiają do więzienia, okazuje
się, że zanim zostali rozbójnikami, byli ulicznymi muzykantami…
Urzekająca prostotą i przezabawna historia o miasteczku, w którym –
choć wydaje się zwyczajne – dzieją się niezwykłe rzeczy.

*Zamieszczone materiały cytowane za stronami i materiałami promocyjnymi wydawnictw:
Wydawnictwo Dwie Siostry, Wydawnictwo BIS

