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4x12. Marcin Brykczyński. Wiersze 

Poprosiliśmy pana Marcina Brykczyńskiego, by opowiedział o ważnych dla 
siebie „dwunastkach“. Tak powstały rymowane historie o godzinach wyrytych na 
tarczy zegara, o miesiącach układających się w rok kalendarzowy, o gwiazdach 
kreślących znaki zodiaku (a także horoskopy), wreszcie o kredkach, którymi 
pokolorować można wszystkie te opowieści.  
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Dar rzeki Fly O trzech braciach i latającym dywanie 
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Elmer Przygody w kratkę  David Mckee  

Posłuchajcie niezwykłych opowieści o słoniu Elmerze i jego przyjaciołach z 
kolorowej dżungli. Na płycie znajdziecie 8 najfajniejszych historii (Elmer, Elmer 
i nieznajomy, Elmer i róża, Elmer i hipopotamy, Elmer i dziadek Eldo, Elmer i 
Wilbur, Elmer i tęcza, Elmer i zagubiony miś) w interpretacji znakomitego aktora 
Krzysztofa Kowalewskiego. 
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Gimnastyka dla języka. Poradnik logopedyczny 
Strzałkowska Małgorzata 
 
Gimnastyka dla języka to zbiór 50 utworów Małgorzaty Strzałkowskiej 
czytanych przez znakomitych polskich aktorów: Annę Seniuk, Jerzego Stuhra 
oraz Piotra Fronczewskiego. Wśród wierszy znaleźć można znane utwory, jak 
"Czyżyk", "Typ spot Sopotu", "Zielony, żółty, rudy, brązowy". 
Wyboru utworów dokonały specjalistki zawodowo zajmujące się terapią osób z 
zaburzeniami mowy i/lub języka. Po każdym utworze zamieszczono komentarz - 
logopeda odczytuje te fragmenty, które są istotne z punktu widzenia treningu 
mowy. W pudełku znajdziemy także książeczkę z najważniejszymi zasadami 
wymowy polskiej oraz ćwiczeniami dykcyjnymi. 
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Jesień w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce Tomasz Szwed 
 
Do Leśnej Górki zawitała jesień. Mieszkańcy gromadzą zapasy na zimę, a w 
klinice trwa codzienna praca. Profesor Borsuk, doktor Łasiczka, doktor Kuna, 
sanitariusz Ryś i siostry Wiewiórki niosą pomoc chorym zwierzętom. Opatrują 
rany, wykonują ważne operacje,  udzielają porad, wypisują recepty i wspierają 
swoich pacjentów oraz ich rodziny w trudnych chwilach. Poznajemy ich 
niezwykłe przygody oraz codzienne radości i smutki. Ciepłe i wzruszające, 
niekiedy zabawne opowiadania oswajające ze szpitalem i zabiegami 
 medycznymi oraz światem przyrody 
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Kacperiada  Grzegorz Kasdepke  
 
Kacperek – pogodny, chętny do zabawy pięciolatek, z którym teraz możecie 
przeżywać jego małe i większe przygody. Słuchając „Kacperiady” poznacie 
jego mamę, tatę, kolegów z przedszkola i jeszcze inne osoby, które 
Kacperek spotyka na co dzień i z którymi spędza czas, bawiąc się i ucząc. 
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Kinga i jak j ą rozgryźć  Melania Kapelusz 

Bohaterka wyjeżdża z rodziną na wakacje nad morze. Tam dowiaduje się, 
że będzie miała kolejne rodzeństwo. Kinga nie jest najszczęśliwsza z tego 
powodu. Ale poznaje Romka, który staje się jej najlepszym kumplem. 
Razem próbują stawić czoło wakacyjnej rzeczywistości i miło spędzić czas. 
Książka z dużą dawką humoru –świetne dialogi oraz monologi wewnętrzne 
głównej bohaterki 
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Kot w butach. Słuchowisko dla dzieci  
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Kram z bajkami  Sikirycki Igor 

Igor Sikirycki. Aurot bajek, wierszy, fraszek, kawaler „Orderu Uśmiechu”. 
Uwielbiany przez dzieci. Jego bajki napisane wierszem rozwijają 
wyobraźnię i śmieszą nie tylko najmłodszych. Utwory tego doskonałego 
poety w rewelacyjnej interpretacji aktorskiej, czytane przy specjalnie 
skomponowanym podkładzie muzycznym, to doskonała, kształcąca 
rozrywka i niezapomniana podróż w świat bajek. 
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Król Lear Słuchowisko 
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Królowa Śniegu i inne baśnie 

Spis baśni: Brzydkie kaczątko, Calineczka, Czerwony kapturek, 
Dzielny cynowy żołnierzyk, Dziewczynka z zapałkami, Dzikie 
łabędzie, Historia roku, Kalosze szczęścia, Królowa Śniegu, 
Księżniczka na ziarnku grochu, Latający kufer, Nowe szaty cesarza, 
Słowik, Mała syrena, Świniopas, Z jednego gniazda. 
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Zwariowane rodzinki. Mój pies jest dinozaurem Jackie 
French  
 
Tata Gucia nosi puchate kapciochy kurczaczki. Siostra Gucia, Fisia, 
ciągle się odchudza, a jego mama wypatruje kosmitów. Gucio ma 
ulubionego pieska, Kropasa… Ale co to tak naprawdę jest – czy to 
pies, czy to bies – trudno powiedzieć. Kropas ma długą szyję, równie 
długi ogon i uwielbia sałatę. 
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Opowieść Wigilijna -  Charles Dickens 
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Pamiętnik Czarnego Noska  Janina Porazińska 

Piękna i ciepła opowieść o misiu Czarnym Nosku i o Małgosi - 
dziewczynce, która wypatrzyła misia na sklepowej półce i pokochała 
od pierwszej chwili. Miś czasem się gubi i ma kłopoty, ale na szczęście 
zawsze wcześniej czy później udaje mu się wrócić do Małgosi. .. 
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Pippi wchodzi na pokład  Astrid Lindgren 

Pippi Pończoszanka znowu wybiera się w podróż. Statkiem, 
oczywiście. "Podfruwajką", wspaniałą fregatą, która właśnie zawinęła 
do portu. Czy ulubiona bohaterka dzieci na całym świecie zostanie 
piratką? Czy to wakacje, czy może jakaś poważna wyprawa?... 
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Baśniobór. Plaga cieni  Brandon Mull  

W Baśnioborze trwają wakacje. Seth, wbrew woli dziadka, znów 
sprzedaje satyrom baterie. Podczas nielegalnych interesów wpada na 
ślad dziwnej plagi: istoty światła przemieniają się w stworzenia 
ciemności. Zaraza zatacza coraz szersze kręgi, dotyka nawet 
najbardziej pokojowych gatunków. Przerażone istoty zbierają się w 
najlepiej chronionych rejonach lasu. Opiekunowie rezerwatu nie 
wiedzą, co robić, by zapobiec pladze. Próbują odkryć przyczynę 
tajemniczych wydarzeń. 
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Poppintrokowie. Opowiadania z magią i dreszczykiem  
Joanna Olech 

Zbiór opowiadań skutecznie obrzydzający nocne spacerki po cmentarzu i 
wyśmiewanie się z niby to bezbronnych staruszków. Po jego 
przesłuchaniu będziecie się BAĆ przejrzeć w zwykłej bombce czy 
zamachnąć się na brzęczącą muchę! A nuż w ten sposób uruchomicie 
machinę magicznych wydarzeń, tak jak bohaterowie tej książki. Nie 
słuchajcie, jeśli jesteście bojkami i nie macie co najmniej dziewięciu lat. 
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Martynka. Niezwykłe opowieści 

Martynka w zoo 
Matynka w górach 
Martynka w szkole tańca 
Martynka. Kociak włóczęga 
Martynka. Troskliwa opiekunka 
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Potworaki usypiaki   

Jadzia musi zdobyć pięć MUK, czyli pięć stopni wtajemniczenia, żeby 
mogła zwiedzać Podłóżkolandię i poznawać jej mieszkańców. Jadzia 
zawsze staje przed jakimś problemem; raz jest to walka z tremą, innym 
razem - lęk przed dentystą, trudność powiedzenia "przepraszam", czy 
zmierzenie się z własnym kłamstwem. 
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Przygoda ma kolor niebieski  Renata Piątkowska 

Wakacje zaczynają się dla Tibora nietypowo. W nocy pogotowie zabrało 
do szpitala babcię, która jest jego jedyną opiekunką. W obawie, że 
znajdzie się w domu dziecka, Tibor zaczyna się ukrywać. Zawsze 
interesował się życiem zwierząt, więc pierwsze swe kroki kieruje do zoo. 
Tam pozna nowych przyjaciół, a potem wypadki potoczą się tak, że za 
sprawą dziedzictwa cygańskich przodków jego życie nabierze nowej 
barwy. 
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Sto pociech z Klarą  Dimiter Inkowi  
 
Klara ma dwa zęby stałe, jej Brat skończył właśnie sześć lat. Wiedzą już 
sporo o świecie, a mimo to nieustannie ich on czymś zaskakuje. 
Jak się pozbyć mleczaka? Czy można uczynić wszystkich ludzi na 
świecie bogaczami? Z kim się ożenić i dlaczego nie z Mamą? Skąd 
wziąć dzidziusia? Co podarować Bratu w prezencie urodzinowym?  
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Baśniobór. Tajemnice smoczego azylu  Brandon Mull  
 
Stowarzyszenie Gwiazdy Wieczornej nie ustaje w poszukiwaniu 
talizmanów. Kendra, pragnąca ze wszystkich sił powstrzymać 
Stowarzyszenie, dowiaduje się, gdzie jest klucz do skarbca, w którym 
ukryto jeden z nich. Aby go zdobyć, Rycerze Świtu muszą narazić się na 
śmiertelne niebezpieczeństwo - przekroczyć próg smoczej świątyni. .. 
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W pustyni i w puszczy Sienkiewicz Henryk 
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Wielkie problemy ze snem małej słonicy Eli  Carl-Johan 
Forssén-Ehrlin 

Nowatorska szwedzka bajka do poduszki O króliku, który chce zasnąć 
podbiła świat: rozeszła się w kilku milionach egzemplarzy, trafiła na 
listę bestsellerów w wielu krajach i została przetłumaczona na 43 
języki. 
Wielkie problemy ze snem małej słonicy Eli to niecierpliwie 
wyczekiwana druga część serii książek, w których zastosowano 
wyrafinowane narzędzia psychologiczne, by ułatwić usypianie dzieci. 
.. 
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Wilki  Adam Wajrak  
 
 
Adam Wajrak, ulubiony dziennikarz przyrodnik Polaków, mieszkaniec 
Puszczy Białowieskiej, w swojej najnowszej książce opowiada o latach 
tropienia wilków i przyjaźni z tymi najbardziej fascynującymi 
drapieżnikami Europy. 
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Żabek i Ropuch  Arnold Lobel  

Po raz pierwszy w Polsce kultowa seria Arnolda Lobela – klasyka 
literatury dziecięcej, laureata niezliczonych literackich nagród i autora 
książek, które podbiły nie tylko Amerykę! 
Audiobook obejmuje opowiadania ze wszystkich wydanych przez 
Wydawnictwo Literackie książeczek o Żabku i Ropuchu: Żabek i 
Ropuch. Przyjaźń, Żabek i Ropuch. Razem, Żabek i Ropuch. Przez 
cały rok, Żabek i Ropuch. Dzień po dniu. 

 
 


