
Na czas wakacji polecamy książki, które pomogą przygotować Wasze dzieci na pierwsze dni  

w przedszkolu oraz szkole, ale nie tylko – znajdziecie w nich wiele przygód bohaterów, które mogą 

przydarzyć się również Waszym dzieciom. Warto bowiem profilaktycznie podejmować takie tematy. 

Polecana lektura to doskonały punkt wyjścia do rozmów z dzieckiem o zmianach i nowych 

doświadczeniach w Jego życiu. Pamiętajcie, że takie rozmowy są konieczne! Również w trakcie roku 

szkolnego możecie wrócić do przeczytanej przygody, jeśli podobna akurat przytrafi się Waszemu 

dziecku. Życzymy Wam dobrych wakacyjnych chwil i ciekawych wspólnych rozmów!   

 

 
 

 

Roksana Jędrzejewska-Wróbel 

Florka 

 

  

 

Bestsellerowe książki o przygodach Florki podbiły serca 

przedszkolaków. Otwierająca serię książka „Florka.  

Z pamiętnika ryjówki” została obsypana nagrodami (m.in. 

Nagroda im. Kornela Makuszyńskiego,  

BESTSELLERek 2008).  

Wszystkie książki zostały wydane w nowej, przepięknej 

edycji przez Wydawnictwo Bajka, a nowością w cyklu 

(pierwsze wydanie) jest książka „Florka. Mejle do 

Klemensa”. Ilustracje do całej serii robi znakomita Jona 

Jung.  

Na podstawie książek o sympatycznej ryjówce powstał  

(i nadal powstaje!) animowany serial „Pamiętnik Florki”. 

To pierwsza tak duża polska produkcja od czasów „Bolka  

i Lolka”! 

 

 

 

 
 

 

Wydawnictwo Bajka 

Bohaterka książek Florka, a właściwie Florentyna jest ryjówką i pisze pamiętnik. Bardzo dociekliwie 

analizuje, komentuje i ocenia otaczającą ją rzeczywistość. Trochę też filozofuje, ale to chyba dlatego, że jest 

niezwykle ciekawa świata, a co najważniejsze nie brakuje jej w tym wszystkim dobrego humor. W drugiej 

części swoich przygód dzieli się ze swoją przyjaciółką z wakacji Józefiną refleksjami na temat nowej 

niespodziewanej roli – bycia starszą siostrą. W trzeciej części Florka idzie do przedszkola, a wszystkie 

wydarzenia relacjonuje w listach do ukochanej babci Balbiny. Ostatnia część to mejle do przyjaciela 

Klemensa, który przebywa w szpitalu. Florka na bieżąco relacjonuje mu codzienne wydarzenia, które nieco 

ją zaskakują, szczególnie niezbyt miłe zachowanie koleżanek w przedszkolu. Wymieniając korespondencje 

przy okazji dowiaduje się różnych ciekawostek na temat pobytu w szpitalu.  

 



Piąta część przygód w przygotowaniu! (premiera 11.10.2017) 

 

 

Wydawnictwo Bajka 

 

Jeśli pokochacie Florkę z pewnością nie będziecie mogli się 

doczekać jej nowych przygód, o tym, że wcale nie tak łatwo 

być małym… Ucząc się bowiem nowych rzeczy nie 

wszystko jej wychodzi… Wtedy poszukuje odpowiedzi 

dlaczego tak jest. Czy znacie odpowiedź dlaczego: 

„razem jest o wiele fajniej niż samemu”; świat można 

ratować „po kawałeczku”; dzielnym trzeba być czasem, ale 

słowa dotrzymywać zawsze; od wygrywania ważniejsza jest 

dobra zabawa? 

Florka zdradza też, co robi, gdy ma strasznie wielki 

problem. Może i wam przyda się jej rada? 

 

 
Elżbieta Pałasz 

Szkoła dla początkujących 

 

 

 

Wydawnictwo Adamada, 2016. 

 

Książka z serii Tornister pełen przygód, przeznaczona dla dzieci 

rozpoczynających naukę w szkole, ale też dla tych, którzy już do 

niej chodzą. 

 

Ręcznie zbudowany robot zostaje królem balu, dzielny rycerz 

Bogdan osusza dziewczęce łzy, a największy łobuz dowiaduje się 

całej prawdy o dżudo (i sobie). 

W pierwszej klasie zdarzyć się może dosłownie wszystko. 

Pełen humoru survivalowy poradnik dla wszystkich pierwszaków  

i tych, którzy do szkoły dopiero się wybiorą. 

 

 

Bohaterów książki poznajemy podczas ich pierwszego dnia w szkole i zostajemy z nimi aż do ostatniego 

czyli rozdania świadectw. Z Łucją i Łukaszem dzielimy emocje towarzyszące im w ciągu całego pierwszego 

roku nauki szkolnej. Poza wesołymi zdarzeniami pojawiają się też i te smutne, które pomaga im zrozumieć 

pani wychowawczyni Danusia. Książka to również piękna opowieść o rozpoczynających się w szkole 

przyjaźniach.  



 
 

Małgorzata Parcheta-Kołoszuk 

Emocjonalki 

 

 

 

Wydawnictwo Harmonia, 2017. 

 

 

 

Dzięki dołączonym do bajek pytaniom dla dziecka i radom dla 

rodziców stanowi pomoc psychologiczną. Książka zawiera 

podpowiedzi, jak rozmawiać z najmłodszymi i jak wspierać ich  

w rozwiązywaniu dziecięcych problemów. 

 

 

 

Bohaterem książki jest kangur Mat. Chodzi do szkoły, ma rodzinę, przyjaciół i przeżywa problemy takie jak 

większość dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jego przygody są naprawdę ciekawe dla 

dzieci, a rodzicom pozwolą na podjęcie między innymi takich tematów jak: asertywność, integracja, strach 

przed zmianą, opieka nad zwierzętami, smutek, złość, zazdrość, rozwiązywanie konfliktów, ale też jak 

radzić sobie z porażką czy rozpoznawać i nazywać swoje emocje. Po każdej bajce znajdziecie zadania 

plastyczne dla dzieci, propozycje pytań jakie można zadać dziecku podczas rozmowy oraz praktyczne 

porady dla rodzica w omawianym temacie.  

 

 


