Drodzy Rodzice !!!
Tym razem polecamy do przeczytania książki dla dzieci napisane przez
krakowskie autorki panią Barbarę Gawryluk i panią Ewę Stadtmuller.
Część dzieci z naszego przedszkola miała okazję poznać twórczość tych pisarek
podczas spotkań autorskich i bardzo im ona przypadła do gustu.
Można, więc spokojnie stwierdzić, że prezentowane poniżej pozycje książkowe
zostały „ przetestowane na dzieciach” i uzyskały ich pozytywną opinię.
Warto podkreślić, że większość tych książek można wypożyczyć w bibliotece
znajdującej się niedaleko przedszkola ( ul. Żywiecka 32 ).
BARBARA GAWRYLUK
Barbara Gawryluk mieszka i pracuje w Krakowie. Jest absolwentką filologii
szwedzkiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od lat pracuje jako tłumaczka i
dziennikarka radiowa. W Radiu Kraków m.in. przygotowuje i czyta codzienne
wiadomości. Jest także autorką cyklicznej audycji "Książka na szóstkę"
poświęconej literaturze dla dzieci i to właśnie od najmłodszych czytelników
wie, że "książka dla dzieci przede wszystkim powinna być wesoła, pogodna i
pełna humoru".
Wybrane książki:
Baltic. Pies, który płynął na krze
Ta opowieść oparta jest na prawdziwych zdarzeniach. Psa, który płynął
Wisłą na kawałku kry, obserwował cały świat. Kiedy wypłynął na wody
Bałtyku od niechybnej śmierci uratował go oficer mechanik statku
badawczego R/V Baltica. To wspaniała, wzruszająca opowieść dla tych
wszystkich, którzy wierzą w prawdziwą miłość między psem a
człowiekiem.
Pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników zwierząt. Uwrażliwia na
losy czworonogów. Polecamy Baltica… wszystkim, którzy chcą swoim
pociechom zaszczepić właściwy stosunek do zwierząt, uświadomić
dzieciom, że nasi "bracia mniejsi" także odczuwają, doświadczają uczuć i
emocji oraz zasługują na szacunek.

DŻOK. Legenda o psiej wierności
Nagrody
Cała Polska czyta dzieciom - książki dla dzieci 0-4 lat

Nagroda DONGA - Mały i Duży Dong
Wyróżnienie jury dziecięcego

Rok przyznania: 2007
Ta historia zdarzyła się naprawdę i to całkiem niedawno. Kim był Dok i
dlaczego był taki niezwykły? Dżok był już dorosłym psem, kiedy pan
Nikodem zabrał go ze schroniska dla zwierząt. Zaprzyjaźnili się, razem
dokonali niezwykłych rzeczy - od całkiem drobnych (dzięki nim dwaj
chłopcy polubili czytanie książek!) po wielkie (to oni uratowali kamienicę
przed pożarem). Dziś zna te historie każdy krakowianin - a to za sprawą
Dżoka, który zapadł w pamięci wszystkich, dzięki swojej niezwykłej psiej
wierności.
Pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników psów i Krakusów –
wszak historia o wiernym Dżoku to już krakowska legenda.
Zaś po wspólnej lekturze zapraszamy na spacer nad Wisłę gdzie możemy
pokazać naszemu dzieciakowi pomnik tego wspaniałego psa.

Gwizdek i lato na łące
Gwizdek i lato na łące to czwarta i ostatnia już część przygód
sympatycznego świstaka, który mieszka w Tatrach. Latem świstaki uczą się
stać „na czujce” i pomagają zbłąkanemu króliczkowi – Puszkowi wrócić do
stęsknionych właścicieli.
Wraz z Gwizdkiem dziecko poznaje przyrodę Tatr.
Tatrzański Park narodowy objął całą serię patronatem.

Gwizdek i śniegowa kula
Gwizdek i śniegowa kula to druga z czterech części przygód
sympatycznego zwierzątka, które mieszka w Tatrach. Świstak, zbudzony
przez głośne chrapanie Taty i Wujka Fuńka, wymyka się z norki, aby
zobaczyć zimę w Tatrach. Pierwszy raz bawi się na śniegu, spotyka także
narciarzy i zwierzątka, które nie zapadają w sen zimowy.
Wraz z Gwizdkiem dziecko poznaje przyrodę Tatr.
Tatrzański Park narodowy objął całą serię patronatem.

Gwizdek nie chce spać
Gwizdek nie chce spać to pierwsza z czterech części przygód
sympatycznego zwierzątka, które mieszka w Tatrach. Świstak Gwizdek,
zamiast grzecznie ułożyć się do zimowego snu w ciepłej norce, postanawia
wyruszyć w góry, by pobawić się z kolegami. Jednak ani wiewiórki, ani
niedźwiadek Bartek nie mają czasu na zabawę. Dziuple i gawry przyjmują
je do zimowego snu.
Wraz z Gwizdkiem dziecko poznaje przyrodę Tatr.
Tatrzański Park narodowy objął całą serię patronatem.

Kaktus dobry pies
Kto jest najmądrzejszym, najdzielniejszym i najmilszym przyjacielem?
Kaktus, pies małej Weroniki! Troszczy się o inne psy, pomaga odnaleźć
zagubioną dziewczynkę i broni swojej pani przed dokuczliwymi kolegami
z klasy. Jest prawdziwym przyjacielem, bo za swoją pomoc nie oczekuje
niczego w zamian. No, czasem lubi się przespać przy łóżku Weroniki,
zamiast na swoim materacu w przedpokoju.
To książka pełna ciepła i miłości oraz wesołych przygód.

Kaktus, szukaj!
Poznaliście już Kaktusa w pierwszej części jego przygód: Kaktus, dobry
pies. Tym razem dowiecie się, co Kaktus robił na paradzie jamników, jak
spędzał wakacje i czy udało mu się wygrać strażackie szelki.
Książka wciąga, zaraża pozytywną energią, urzeka ciepłem i swojskością.
Przygody, niby osadzone w codzienności, a zaskakują. Akcja wartka, psie
ilustracje przyjazne, dla wielbicieli czworonogów lektura obowiązkowa.

Kaktus, wierny przyjaciel
To trzecia część przygód Kaktusa – mądrego, wesołego psa przygarniętego
ze schroniska przez Weronikę, Wojtka i ich mamę. Z Kaktusem nie
będziecie się nudzić! Wspólnie wyruszycie na wyprawę do leśniczówki,
poznacie jej nietypowych mieszkańców, pomożecie odnaleźć Korala,
dowiecie się, co miał do powiedzenia gadatliwy gwarek, a na koniec
przyjrzycie się pracy wyszkolonych psów policyjnych!
Książka ta jak zresztą wszystkie pozycje z tej serii porusza i prowokuje
dzieci do stawiania trudnych pytań. Dlaczego ludzie wyrzucają zwierzęta?
Dlaczego je krzywdzą? Ale przede wszystkim pokazują, jak należy
traktować zwierzęta, jak się nimi opiekować.

Mali bohaterowie
Na książkę składa się sześć autentycznych opowieści (przygotowanych
przez Barbarę Gawryluk w formie mini-reportaży) o bohaterskich
dzieciach, które w niebezpiecznych sytuacjach (takich jak pożar topienie
się, przypadki omdlenia/zasłabnięcia, włamania lub innego wypadku bądź
zagrożenia) zachowują się wzorcowo, ratując bliskich bądź przyjaciół, czy
to w sposób pośredni – przez zaalarmowanie odpowiednich służb
ratunkowych – czy bezpośrednio, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa i
udzielania pierwszej pomocy.
Książka dedykowana jest Januszowi Bobakowi, chłopcu z Białego
Dunajca, który w 2008 roku uratował dwie młodsze siostry z pożaru, a
ratując najmłodszą, zginął razem z nią w płomieniach.

EWA STADTMULLER
Ukończyła filologię polską i fakultet dziennikarski na WSP ( dzisiejszy UP) w
Krakowie. Przez dziesięć lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego, a od
1987 roku także jako asystent w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej AP.
Obecnie ma na swym koncie ponad sto książeczek dla dzieci. Są wśród nich
zbiory opowiadań, bajki, wiersze, zagadki, scenariusze teatralne oraz
opracowania znanych baśni i legend.
W 2003 roku Ewa Stadtmuller została wyróżniona Honorową Wstęgą Przyjaciel
Przedszkolaka, a w 2008 za książkę "A - jak anioł" otrzymała wyróżnienie
Stowarzyszenia Wydawców Katolickich - Feniks 2008.
Od 2010 roku jest członkiem Polskiej Sekcji IBBY.

Wybrane książki:

A jak Anioł
Wzruszające opowieści dla dzieci o aniołach - zarówno o tych najprawdziwszych, które Bóg
posyła do nas prosto z nieba, jak i o tych, które nas strzegą żyjąc pośród nas.
Wiemy o ich istnieniu z kart Biblii, z biografii świętych, jak i z opowiadań ludzi, którzy po
prostu spotkali anioła. Lektura tych opowieści na pewno wywoła zachwyt u małych
czytelników, a łzy wzruszenia u dorosłych. Zamieszczone na końcu Wierszyki skrzydlate są
napisane z humorem i wspaniale nadają się do recytowania.

Jak skrzat Jagódka budował domek
"Trzeba wiedzieć, czego się chce ”stwierdził skrzat Jagódka, przystępując do budowy domku
dla siebie i swojej żony, Poziomki. Ale czy wiadomo tak od razu, czego się chce? Na
szczęście wierni przyjaciele z lasu zapraszają pracowitego skrzata do swoich domów, żeby
mógł się po nich rozejrzeć. A Poziomka wierzy, że jej mąż zbuduje najpiękniejszy dom w
całej okolicy.
Książeczki z serii "Przygody skrzata Jagódki" to ciepłe i pełne humoru opowieści . Autorem
wizerunku głównego bohatera jest Kazimierz Wasilewski, którego ilustracje bawią dzieci od
wielu lat.

Jak skrzat Jagódka misia z zającem pogodził
Miś i zajączek to najlepsi przyjaciele. Pierwszy jest silny i odważny, drugi wesoły i
wszędobylski. Jednak pewnego dnia? Przeczytajcie o tym, co się stało w lesie z winy tchórza,
dlaczego pani Susłowa musiała pożyczyć Jagódce swojego synka i czym zakończyły się
niewinne podstępy leśnego skrzata.

O skrzacie, który chciał przyspieszyć czas
Mądra, ślicznie zilustrowana bajeczka o czasie. "Strasznie się dłuży, gdy na coś czekasz.
Kiedy się bawisz, szybko ucieka. Snuje niteczki minut, dni, lat... Radzę ci dobrze: szanuj go.
Skrzat"

Zakopane i okolice
Zakopane i okolice z serii Skrzat poznaje świat to atrakcyjny przewodnik turystyczny dla
młodszych jak i starszych czytelników pragnących wyruszyć w niezapomnianą podróż po
zakopiańskich szlakach. Każdy odkryje tu niezwykłą atmosferę miasta przesyconą uroczą i
barwną kulturą Podhala, a także fascynujący świat pięknych Tatr. Treść wzbogacona została
ciekawymi legendami oraz rzetelnymi informacjami na temat historii, kultury i sztuki
Zakopanego, nie brak też wiadomości dotyczących górskiej przyrody. Książka ta to
znakomity przewodnik na wakacje z dziećmi.

Różne rasy same asy
Jak bokser pomaga, gdy jego pan ma zmartwienie? Gdzie york lubi się ukryć? Dlaczego chart
wszystkie skarby świata wart? Jeśli chcemy poznać odpowiedzi na te i inne pytania,
wystarczy że zajrzymy do tej książeczki. Zabawne i pełne uroku wiersze wprowadzą nas w
świat naszych kochanych Asów.

Kraków i okolice
Książka ta jest skarbnicą wiedzy na temat Krakowa. Zawiera mnóstwo informacji o zabytkach
i miejscach wartych zwiedzenia i odwiedzenia, jest pełna legend i ciekawostek. Ma masę
kolorowych ilustracji i zdjęć. Na końcu zaś książki znajduje się „gazetka” z krzyżówkami,
aby dziecko mogło sprawdzić swoją pamięć i wiedzę.
Gorąco polecamy ten sprawdzony przewodnik po Krakowie i okolicach.

