
Drodzy uczniowie, witamy Was w  miesiącu maju! 

 Piękny to miesiąc, wszystko kwitnie , w waszych ogrodach i podwórkach pewnie pięknie i zielono      

a więc można wyjść z książką na powietrze, poczytać na leżaku, ławeczce, rozłożyć kocyk na trawie…  

Jak zawsze bardzo gorąco zachęcamy do sięgnięcia po książkę ☺ ☺ ☺ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nasze propozycje na najbliższy czas to: 

„Karolcia” - Marii Kruger - rzadko kiedy 9-letnia osoba może wywołać taki galimatias!  

Karolci to się udało! Pytacie jak? Powiem Wam - wszystko za sprawą niebieskiego koralika, który 

znalazła w szparze podłogi. Dziewczynka szybko przekonała się, że spełnia on wszystkie życzenia 

swego właściciela, ale musiała być bardzo uważna, bo chrapkę na niego miała też zła czarownica 

Filomena. I wtedy zaczęła się cała masa przygód. Jakich? Nie - tego Wam już nie zdradzę, o tym 

przeczytacie sami! Każdy, kto przeczyta tę piękną opowieść, pokocha Karolcię i jej przyjaciół i na 

zawsze zapamięta ich niezwykłe przygody. Być może po przeczytaniu Karolci i Ty będziesz potrafił 

odkryć błękitny koralik, który spełnia najskrytsze marzenia... 

Link do książki ☺ 

 

http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/kruger-karolcia.pdf 

Jeśli spodoba Wam się Karolcia i jej przygody, można sięgnąć po następną część : „Witaj Karolciu!” 

 

 

http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/kruger-karolcia.pdf


 

„Doktor Dolittle i jego zwierzęta” – Hugh Lofting - powieść  opowiada o przygodach 

niezwykłego bohatera – doktora Johna Dolittle’a, zawsze pogodnego i życzliwego przyjaciela 

zwierząt, ikonki świata dziecięcej kultury i wyobraźni. Doktor Dolittle nie tylko kocha zwierzęta. Od 

kiedy papuga Polinezja nauczyła go języka zwierząt, przestaje leczyć ludzi, by poświęcić się wyłącznie 

leczeniu zwierząt i niesieniu im pomocy. Doktor Dolittle na co dzień spędza czas na rozmowach i 

zabawach z psem Jipem, prosiątkiem Geb-Geb, sową Tu-Tu, kaczką Dab-Dab i wieloma innymi 

przyjaciółmi, nawet z białymi myszkami mieszkającymi w fortepianie i ze złotą rybką pływającą w 

ogrodowym stawie. Nic dziwnego, że kiedy afrykańskie małpy potrzebują pomocy, zwracają się 

właśnie do doktora Dolittle. Niestrudzony opiekun zwierząt wyrusza wraz ze swoją wierną gromadką 

w daleką i pełną przygód podróż do Afryki. 

https://docplayer.pl/72115588-Doktor-dolittle-i-jego-zwierzeta.html 

 

 

Oprócz pierwszej części Doktora Dolittle są jeszcze kolejne : 

Podróże doktora Dolittle 

Poczta doktora Dolittle 

Cyrk doktora Dolittle 

Ogród zoologiczny doktora Dolittle 

Opera doktora Dolittle 

Największa podróż doktora Dolittle 

Doktor Dolittle na księżycu 

Powrót doktora Dolittle 

Doktor Dolittle i Tajemnicze Jezioro 

 

https://docplayer.pl/72115588-Doktor-dolittle-i-jego-zwierzeta.html


 

Dla naszych najmłodszych proponujemy do posłuchania następujące bajki : 

 

"Bajki pytajki, czyli zabawne opowiadania z pobliskiej grządki" - audiobook dla 
dzieci 

 
 

 

 

http://alejaksiazek.pl/bajki-pytajki-czyli-zabawne-opowiadania-z-pobliskiej-grzadki-audiobook-dla-

dzieci.html 

 
 

„KSIĘŻNICZKA SOLNICZKA”  – Bajkowisko.pl – słuchowisko dla dzieci (audiobook) 
 
 

 
 
 
 

http://alejaksiazek.pl/ksiezniczka-solniczka-cala-bajka-bajkowisko-pl-sluchowisko-dla-dzieci-
audiobook.html 

http://alejaksiazek.pl/bajki-pytajki-czyli-zabawne-opowiadania-z-pobliskiej-grzadki-audiobook-dla-dzieci.html
http://alejaksiazek.pl/bajki-pytajki-czyli-zabawne-opowiadania-z-pobliskiej-grzadki-audiobook-dla-dzieci.html
http://alejaksiazek.pl/ksiezniczka-solniczka-cala-bajka-bajkowisko-pl-sluchowisko-dla-dzieci-audiobook.html
http://alejaksiazek.pl/ksiezniczka-solniczka-cala-bajka-bajkowisko-pl-sluchowisko-dla-dzieci-audiobook.html

