
Propozycja lektury – klasa I 
 

Grzegorz Kasdepke "Dedektyw Pozytywka" 

Książka detektywistyczna dla młodszych dzieci. Składa się na nią kilkanaście 
zagadek "kryminalnych", które dzieci mogą samodzielnie rozwiązywać, 
podążając tropem detektywa Pozytywki. 

Wątki "kryminalne" dotyczą różnych zjawisk, z którymi mali czytelnicy 
spotykają się na co dzień, jak np. roztrzaskanie na balkonie wazonu z wodą 
przez mróz. 

Próby ich wyjaśnienia uczą logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Na 
końcu książki zamieszczone są rozwiązania zagadek. 

 

  



Propozycja lektury – klasa II 
 

Czesław Centkiewicz "Zaczarowana zagroda" 

Grupa polskich polarników bada życie pingwinów na wschodnim wybrzeżu 
Antarktydy. Zafascynowani ptakami naukowcy postanawiają zapędzić 
pingwiny do lodowej zagrody, aby je zaobrączkować. Następnego dnia 
okazuje się jednak, że zagroda jest pusta… 

Kolorowe ilustracje, poręczny format i duża czcionka – książka idealna do 
samodzielnego czytania! 

 

  



Propozycja lektury – klasa III 
 

Astrid Lindgren "Dzieci z Bullerbyn" 

To wesoła i bardzo ciekawa lektura dla dzieci, bohaterowie przeżywają trochę 
zwyczajne, a trochę niesamowite historie. Razem z nimi czytelnik wędruje po 
drogach i ścieżkach Krainy Przygód. Książka jest tak bardzo popularna, że 
czytelnicy powołali Klub Przyjaciół Dzieci z Bullerbyn. Wydanie to jest wersją 
kolekcjonerską w limitowanym nakładzie. 

 

  



Propozycja lektury – klasa IV 
 

Rene Gościnny, Jean- Jacques Sempe "Mikołajek"  

Mikołajek, Joachim, Euzebiusz, Maksencjusz, Alcest, Ananiasz… To imiona 
najpopularniejszych łobuziaków w historii literatury dziecięcej. Ich przygody 
bawią polskich czytelników już od pół wieku! Przez lata książki ukazywały się 
w niezmienionej szacie graficznej – ten charakterystyczny kwadratowy format 
rozpoznawał każdy fan serii. 

 

Na pięćdziesiątą rocznicę pierwszego polskiego wydania przygotowaliśmy 
zupełnie nową edycję cyklu. Nieco większy format i nowe okładki kryją 
jednak te same przezabawne historie, które ciągle zdobywają nowych 
czytelników w różnym wieku, zachwycając kolejne pokolenia. 

 

 

  



Propozycja lektury – klasa V 
 

Henryk Sienkiewicz "W pustyni i w puszczy" 

Staś Tarkowski i Nel Rawlison mieszkają w Port Saidzie. Czternastoletni 
chłopiec uważa się już za dorosłego mężczyznę, ośmioletnia dziewczynka woli 
natomiast, by w pobliżu był jej tatuś. Nagle w ich spokojne życie wkracza 
historia i polityka. Nawet ojcowie dzieci nie spodziewają się, że powstanie 
Sudańczyków pod wodzą Mahdiego będzie dla nich miało osobiste 
konsekwencje. Na skutek spisku tajemniczej Fatmy dzieci zostają porwane. 
Przed nimi bardzo daleka droga... 

 

  



Propozycja lektury – klasa VI 
 

Clive Staples Lewis "Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa" 

Słynna powieść C.S. Lewisa „Lew, czarownica i stara szafa. Opowieści z 
Narnii.” zaliczana jest do kategorii literatury dziecięcej. Młodzi czytelnicy 
odkryją dzięki niej magiczny świat, który znajduje się po drugiej stronie 
tytułowej szafy. 

Nie bój się marzyć 

W marzeniach, snach i w Twojej wyobraźni kryje się klucz do nieznanego 
świata. Książka C.S. Lewisa to opowieść, która poruszy umysłowość 
czytelnika, uwrażliwi go i otworzy na świat fantazji. 

Akcja pierwszego tomu „Opowieści z Narnii” rozgrywa się w niezwykłej, 
skutej lodem krainie. Czworo śmiałków wkracza do niej przez drzwi starej 
szafy, aby przeciwstawić się mocy Białej Czarownicy. Z kim będziesz się 
utożsamiał podczas lektury książki „Lew, czarownica i stara szafa”? Z małą 
Łucją, która w starym meblu dostrzegła coś więcej niż tylko szafę z futrami 
czy może z niedowierzającym jej Edmundem? Są jeszcze Piotr i Zuzanna, 
którzy wspólnie wypełniają proroctwo i zasiadają na poczwórnym tronie 
Narnii. 

Zapowiedź kolejnych przygód 

Wielki Lew Aslan przybywa do Narnii i chce stawić czoła złej czarownicy. Czy 
mu się to uda? Jaką rolę odegrają w całej historii dzieci, które nazywane są 
przez autora książki dwoma synami Adama i dwiema córkami Ewy? Sięgnij 
po lekturę, a zapewniamy, że pozycja „Lew, czarownica i stara szafa” 
pochłonie Cię bez reszty.Pamiętaj, że to pierwsza część z cyklu „Opowieści z 
Narnii”. Co stanie się później? Czy dzieci powrócą do rzeczywistego świata? 
Tego wszystkiego możesz się dowiedzieć z kolejnych tomów! 

  



Propozycja lektury – klasa VII 
 

Antoine de Saint - Exupery "Mały Książę" 

A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. 

"Mały Książę", najpiękniejsza opowieść o poszukiwaniu przyjaźni, bliski jest 
sercu każdego czytelnika dzięki swojej nieprzemijającej mądrości. Od 1943 
roku jest wydawany w milionach egzemplarzy na całym świecie. 

 

  



Propozycja lektury – klasa VIII 
 

Aleksander Kamiński "Kamienie na szaniec" 

Opowieść o Bohaterach Szarych Szeregów - Rudym, Alku, Zośce, 
zilustrowana ponad osiemdziesięcioma zdjęciami ze wszystkich epok Ich 
życia - od gniazda rodzinnego, poprzez czas harcerstwa, miłości, walki, po 
dni ostatnie!  

Po raz pierwszy pełny tekst, bez skreśleń cenzury PRL. 

Wydanie wzbogacone zdjęciami młodzieży z drużyn i szkół noszących imiona 
Janka Bytnara - Rudego, Alka Dawidowskiego, Tadeusza Zawadzkiego - 
Zośki, Aleksandra Kamińskiego - Kamyka 

Ta niezwykła edycja poprzedzona jest wstępem Barbary Wachowicz, autorki 
sławnej wystawy "Kamyk na szańcu" i cyklu "Wierna rzeka harcerstwa". We 
wstępie po raz pierwszy znalazły się fragmenty nieznanego pamiętnika Druha 
Aleksandra Kamińskiego i jego list, jedyny, w którym mówi, jak stworzył 
"Kamienie na szaniec", także niezwykła korespondencja Basi i Alka, 
wspomnienia Matki i Siostry Rudego, pasjonujące relacje przyjaciół i 
towarzyszy broni. 

 


