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Książki obrazkowe 

 
1. Berner Rotraut Susanne 

Jesień na ulicy Czereśniowej / Rotraut Susanne Berner. - Warszawa : Wydawnictwo Dwie Siostry, 
[2018]. 
(Ulica Czereśniowa) 
Wypożyczalnia Wieluń: sygn. 36962; 
Pełna zabawnych szczegółów, sympatycznych postaci i ujmująco codziennych sytuacji książka obrazkowa, w której nie 
pada ani jedno słowo. Jesienna wyszukiwanka z bestsellerowej serii, która podbiła świat.  
[Źródło: https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl] 

 
2. Berner Rotaut Susanne 

Lato na ulicy Czereśniowej / Rotraut Susanne Berner. - Warszawa : Wydawnictwo Dwie Siostry, 
[2018]. 
(Ulica Czereśniowa) 
Wypożyczalnia Wieluń: sygn.  36971;   
Każda strona tej książki to barwna, pełna szczegółów i postaci ilustracja przedstawiająca fragment miasta. Na 
kolejnych rozkładówkach odnajdujemy tych samych bohaterów w różnych miejscach i momentach dnia. Historię 
każdego z nich można opowiedzieć na wiele różnych sposobów. Wyszukiwanie kolejnych postaci i tworzenie własnych 
opowieści o ich przygodach to wciągająca zabawa na długie godziny. [Źródło: 
https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl] 

 
3. Chmielewska Iwona 

Cztery strony czasu / tekst i ilustracje Iwona Chmielewska. - Poznań : Media Rodzina, copyright 
2013. 
Wypożyczalnia Poddębice: sygn.  36073;  
Barwna, lecz zawiła historia Torunia, jednego z najstarszych miast w Polsce. Radości i smutki jego mieszkańców są 
takie same jak ludzi na całym świecie, jest to więc opowieść uniwersalna. [Źródło: https://lubimyczytac.pl] 

 
4. Chmielewska Iwona  

Dwoje ludzi / tekst i ilustracje Iwona Chmielewska. - Poznań : Media Rodzina, copyright 2014. 
Wypożyczalnia Poddębice: sygn.  36072;   
„Gdy dwoje ludzi żyje razem, to jest im łatwiej, bo są razem, i jest im trudniej, bo są razem” – tak zaczyna się autorska 
książka Iwony Chmielewskiej. Książka, którą od lat delektują się zagraniczni wielbiciele autorki, i której wydanie w 
Polsce było od dawna wyczekiwane. To typowy picturebook, w którym za pomocą prostych metafor opisane są i 
pokazane zależności w związkach. Dla dzieci i dla dorosłych. Do podarowania w dniu ślubu, w rocznicę związku, do 
refleksji po rozstaniu… [Źródło: https://lubimyczytac.pl] 

 
5. Dziubak Emilia 

Rok w lesie / Emilia Dziubak . - Warszawa :  Wydawnictwo Nasza Ksiegarnia, copyright 2015. 
Wypożyczalnia Wieluń: sygn.  36898;   
 

6. Hartwig Julia 
Zguba Michałka / Julia Hartwig ; ilustracje Gabriela Cichowska. - Warszawa : Wydawnictwo 
Studio Emka, copyright 2016. 
Wypożyczalnia Poddębice: sygn.  36594;   
„Zguba Michałka” to małe (chociaż format wcale nie jest taki mały) dzieło sztuki, to odrobina klasyki i dobrego stylu, 
które warto podarować naszym pociechom. To świetna alternatywa dla przejaskrawionych bajeczek, których nie 
brakuje w księgarniach. To uniwersalna opowieść, która fascynowała dzieci kiedyś, ciekawi dzisiaj i przez kolejnych 
kilkadziesiąt lat również nie powinna nic stracić na swoim uroku. [Źródło: https://lubimyczytac.pl] 
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7. Jaromir Adam 
Ostatnie przedstawienie panny Esterki : opowieść z getta warszawskiego / tekst i scenorys Adam 
Jaromir ; ilustracje Gabriela Cichowska ; opracowanie graficzne Dorota Nowacka. - Poznań : 
Media Rodzina, copyright 2014. 
Wypożyczalnia Poddębice: sygn.  36595;    
 

8. Kucharska Nikola  
Co robią koty : za kotami skradała się Nikola Kucharska / [ilustracje Nikola Kucharska ; teksty 
Nikola Kucharska, Joanna Wajs]. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2017. 
(Opowiem Ci, Mamo.) 

Wypożyczalnia Wieluń: sygn.  36981; 
 
9. Mizielińska Aleksandra 

Mam oko na liczby / Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński. - Warszawa : Wydawnictwo 
Dwie Siostry, 2016. 
Wypożyczalnia Poddębice: sygn.  36106; 

 
10. Mizielińska Aleksandra 

Mam oko na litery / Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński. - Warszawa : Wydawnictwo Dwie 
Siostry, 2016. 
Wypożyczalnia Poddębice: sygn.  36052; 

 
11. Olech Joanna 

Kto ty jesteś? / Joanna Olech, Edgar Bąk. - Wydanie 2. - Warszawa : Wytwórnia, 2018. 
Wypożyczalnia Poddębice: sygn.  35914; 

 
12. Socha Piotr 

Pszczoły / Piotr Socha ; opracowanie tekstu Wojciech Grajkowski. - Warszawa : Dwie Siostry, 
2015. 
Wypożyczalnia Wieluń: sygn.  36896;   

 
 
Karty narracyjno-obrazkowe do teatrzyku kamishibai 
 
1. Alemagna Beatrice 

Lew w Paryżu / Beatrice Alemagna ; przekł. [z fr.] Dorota Vinet. - Katowice : Wydawnictwo 
Tibum, 2016. 
Wypożyczalnia Sieradz: sygn.  4124-DW;   
Dział informacyjno-bibliograf.: sygn.  4125-DW-Inf.;    
Czytelnia Zduńska Wola: sygn.  91-DW-Czyt.;    
W książce towarzyszymy pewnemu urzekającemu Lwu, który postanowił opuścić swą afrykańską sawannę, aby zyskać 
“pracę, miłość, przyszłość”. Lew przybywa do Paryża i odkrywa miasto tak dalece inne od tego co zna…. Pierwsze 
jego oceny są stonowane, ponieważ pomimo swojego imponująco lwiego wyglądu nie przyciąga niczyjej uwagi. Dzięki 
kilku ważnym spotkaniom i obserwacjom w końcu udaje mu się znaleźć swoje miejsce w nowym świecie – w samym 
sercu miasta. Historia o Lwie kryje w sobie jednak również inną opowieść, opowieść o tym jak trudno odnaleźć się w 
nowym kraju, kiedy opuszcza się to co znane i kochane. W czasach wzmożonej migracji i niepokojów nią wywołanych 
lwie spojrzenie ze szczytu wieży Eiffla jest świetnym przesłaniem dla nas i naszych dzieci. [Źródło: 
https://www.tibum.pl] 
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2. Andersen H. Ch.  

Brzydkie kaczątko : Karty narracyjno-obrazkowe do naszego teatru / H. Ch. Andersen, 
opracowanie tekstu Nala, autor ilustracji Przemysław Szelągowski. - Płock : Risprint Sara 
Jędrzejczak, copyright 2016. 
Czytelnia Poddębice: sygn.  104-DW;    Czytelnia Wieluń: sygn.  146-DW-Czyt.;  

 
3. Brudzelewski Julian 

Dwa ptaszki / tekst Julian Brudzewski, ilustracje Piotr Zatorski. - Katowice : Wydawnictwo Tibum, 
2019. 
Wypożyczalnia Poddębice: sygn.  107-DW; 
 Prosta i piękna przypowieść o sile współpracy i współdziałania. Jak współdziałać? Czemu  w pojedynkę trudniej 
osiągać cele? Jak się nie poddać? Książka może też stanowić doskonały  pretekst do rozmowy na temat zmian 
klimatycznych, suszy i współdziałania człowieka i przyrody dla dobra ludzkości i planety. 
[Źródło: https://www.tibum.pl] 

 
4. Brudzewski Julian 

Legenda o Skarbniku / tekst Julian Brudzewski ; il. Adam Wójcicki. - Katowice : Wydawnictwo 
Tibum, 2014. 
Wypożyczalnia Sieradz: sygn.  4118-DW;    
Dział informacyjno-bibliograf.: sygn.  4126-DW-Inf.;    
Czytelnia Zduńska Wola: sygn.  86-DW-Czyt.;   
Odświeżona, intrygująco zilustrowana, najsłynniejsza śląska legenda o duchu wszystkich kopalń – Skarbniku, który 
pomaga w niedoli górnikom i jest ich przewodnikiem. Wynagradza trud, odwagę, uczciwość. Legenda jest krzepiącą 
opowieścią o dorastaniu, odpowiedzialności i trudzie codziennych wyborów. [Źródło: https://www.tibum.pl] 

 
 
5. Czachorowski Stanisław 

Pory roku/ tekst prof. Stanisław Czachorowski ; ilustracje Joanna Bartosik - [Poznań] : ODN 
TARGET, [201-?]. 
Czytelnia Poddębice: sygn.  113-DW*;   
Skąd się bierze dzień i noc? Dlaczego zmieniają się pory roku? Jakie pory roku występują w Polsce? Chcesz wspólnie z 
dziećmi poznać odpowiedzi na te pytania? Sięgnij po tę opowieść o powstawaniu pór roku. Znajdziesz tu dokładne 
wyjaśnienie znaczenia i roli pór roku, cyklu dnia i wiele innych informacji, które warto przekazać dzieciom.  Dla dzieci 
5-11 lat [Źródło: http://kreatibaj.pl] 

 
6. Dargent Nathalie 

Mój przyjaciel Kemushi / tekst Nathalie Dargent ; ilustracje Mandana Sadat ; przekład z języka 
francuskiego Dorota Vinet. - Katowice : Wydawnictwo Tibum, 2015. 
Wypożyczalnia Sieradz: sygn.  4122-DW; 
Dział informacyjno-bibliograf.: sygn.  4131-DW-Inf.;  
Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn.  85-DW-Czyt.; 
Kemushi mieszka w niezwykłym ogrodzie. Przez całą zimę schowany w swoim domku na drzewie słucha wietrznych 
melodii. Czas mija. Kiedy nadchodzą roztopy Kemushi bardzo się zmienił. W ogrodzie zaczynają się wiosenne porządki. 
Kemushi czeka … w końcu opuszcza swój domek, wdycha upojne zapachy kwitnących śliw i czereśni, kontempluje 
księżyc w pełni. Jest gotowy do dalszej drogi… Historia opowiada o przyrodzie i jej przemianach, o tym czym jest 
tożsamość i przemijanie. Poetyckiemu tekstowi towarzyszą piękne, utrzymane w stylu orientalnym ilustracje wybitnej 
ilustratorki Mandany Sadat. Dla dzieci od lat 3-100 [Źródło: https://www.tibum.pl] 
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7. Ferrari Christan 
Rower Walentynki / tekst Christian Ferrari ; przekład [z francuskiego] Julian Brudzewski ; 
ilustracje Anne Brouillard. - Katowice : Wydawnictwo Tibum, 2013. 
Wypożyczalnia Sieradz: sygn.  4117-DW;   
Dział informacyjno-bibliograf.: sygn.  4129-DW-Inf.;   
Czytelnia Zduńska Wola: sygn.  87-DW-Czyt.;  
Bajka kamishibai– wyliczanka z pięknymi, barwnymi ilustracjami, w której pełna humoru opowieść i atmosfera 
tajemniczości w ilustracjach paradoksalnie wspaniale ze sobą współgrają. Dla starszych dzieci doskonały punkt 
wyjścia do rozmowy o altruizmie i asertywności. [Źródło: https://www.tibum.pl] 
 

8. Gabrat Beata 
Przygody Pingwina Pingo : karty narracyjno-obrazkowe do naszego teatru. Cz. 1, Nieznośne śmieci 
w oceanach / autor tekstu Beata Gabrat, autor ilustracji Marek Szal. - Płock : Risprint Sara 
Jędrzejczak, 2017. 
Czytelnia Poddębice: sygn.  102-DW;   Czytelnia Wieluń: sygn.  144-DW-Czyt.;  

 
9. Gabrat Beata 

Przygody Pingwina Pingo : karty narracyjno-obrazkowe do naszego teatru. Cz. 2, Kreatywny 
recykling i tajemnicza skrzynia / autor tekstu Beata Gabrat, autor ilustracji Marek Szal. - Płock : 
Risprint Sara Jędrzejczak, 2017. 
Czytelnia Poddębice: sygn.  103-DW;   Czytelnia Wieluń: sygn.  145-DW-Czyt.;   

 
10. Lenain Thierry 

Trzeba będzie... / tekst Thierry Lenain ; ilustracje Olivier Tallec ; przekład [z francuskiego] Dorota 
Vinet. - Katowice : Wydawnictwo Tibum, 2015. 
Czytelnia Poddębice: sygn.  106-DW*;   Wypożyczalnia Sieradz: sygn.  4121-DW;    
Dział informacyjno-bibliograf.: sygn.  4130-DW-Inf.;   
Czytelnia Zduńska Wola: sygn.  84-DW-Czyt.;  
Opowieść opisuje najistotniejsze problemy współczesnego świata – wojny, głód, nierówności społeczne, 
zanieczyszczenie środowiska w sposób przystępny i równocześnie poruszający dla młodych odbiorców. Wszystkie 
trudne kwestie widziane są oczami dziecka. Dziecko przeciwstawia im jednak piękno przyrody, miłość, możliwość 
zmiany i szukania rozwiązań dla istniejących problemów. Książka pokazuje w sugestywny sposób problemy świata lecz 
równocześnie daje nadzieję, że dzięki ich świadomości oraz obecności – zaangażowaniu jesteśmy w stanie zmieniać 
świat na lepsze. Piękne, malarskie ilustracje autorstwa znakomitego francuskiego ilustratora Olivier’a Talec’a oraz 
uniwersalna treść opowieści oczarują zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. [Źródło: https://www.tibum.pl] 

 
11. Malnuit Françoise 

Groszki / tekst i il. Françoise Malnuit ; tł. [z fr.] i red. Zofia Piątkowska-Wolska, Julian 
Brudzewski. - Katowice : Wydawnictwo Tibum, 2012. 
Wypożyczalnia Sieradz: sygn.  4123-DW;    
Dział informacyjno-bibliograf.: sygn.  4132-Dw-Inf.; 
Czytelnia Zduńska Wola: sygn.  89-DW-Czyt.;   
Prosta urzekająca opowieść o cyklu reprodukcyjnym roślin. Dwukolorowe ilustracje są tak przekonujące, że mogłyby 
obyć się bez tekstu. Klasyczna pozycja Kamishibai, przeznaczona dla najmłodszych widzów, uwielbiana przez dzieci w 
każdym wieku. Książka-zabawa idealna do wykorzystania jako pretekst do zajęć przyrodniczych. Opowieść otwarta! 
[Źródło: https://www.tibum.pl] 
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12. Molisani Elena 
Kotka Milusia / tekst Elena Molisani ; ilustracje Alessandro Sanna ; przekład z języka włoskiego 
Julian Brudzewski. - Katowice : Wydawnictwo Tibum, 2012. 
Wypożyczalnia Sieradz: sygn.  4119-DW; 
Dział informacyjno-bibliograf.: sygn.  4127-DW-Inf.;   
Czytelnia Zduńska Wola: sygn.  90-DW-Czyt.;  
“Kotka Milusia” to historia pewnego spotkania. Historia bardzo pouczająca. Czy kot i mysz znajdą wspólny język? 
Opowieść o tym, czy możemy żyć samotnie, czym jest wolność i jakie są jej granice. Piękne pociągnięcia pędzla 
Alesandro Sanny w ilustracjach ““Kotki Milusi”” sprawiają, że choć na chwilę wchodzimy w koci świat i widzimy go 
kocimy oczami. Dla wszystkich miłośników i miłośniczek kotów i kotek. Nie tylko tych najmłodszych. Książka polecana 
dla dzieci w wieku od lat 6. [Źródło: https://www.tibum.pl] 

 
13. Mueller Joanna 

Szkoła Czi-Tam / Joanna Mueller ; ilustracje Jaga Słowińska. - Łódź : Źródła, 2015. 
Wypożyczalnia Sieradz: sygn.  4142-DW;  
Dział informacyjno-bibliograf.: sygn.  4136-DW-Inf.; 
 

14. Nala 
Legenda o Bazyliszku : karty narracyjno-obrazkowe do naszego teatru / opracowanie tekstu Nala, 
autor ilustracji Łukasz Łubiński - Płock : Risprint Sara Jędrzejczak, 2017. 
Czytelnia Poddębice: sygn.  100-DW;     Czytelnia Wieluń: sygn.  142-DW;  

 
15. Nala 

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie : karty narracyjno-obrazkowe do naszego teatru / [opracowanie 
tekstu Nala] ; autor ilustracji Łukasz Łubiński. - Płock : Risprint, 2017. 
Wypożyczalnia Poddębice: sygn.  99-DW;   Czytelnia Wieluń: sygn.  141-DW-Czyt.; 
Dział informacyjno-bibliograf.: sygn.  4137-DW-Inf.;  

 
16. Nala 

Legenda o Smoku Wawelskim : karty narracyjno-obrazkowe do naszego teatru / opracowanie 
tekstu Nala, autor ilustracji Łukasz Łubiński. - Płock : Risprint Sara Jędrzejczak, 2017. 
Czytelnia Poddębice: sygn.  101-DW;   Czytelnia Wieluń: sygn.  143-DW-Czyt.;  

 
17. Onichimowska Anna 

Po drugiej stronie gór / Anna Onichimowska ; ilustracje Marianna Sztyrma. - Łódź : Źródła, 2015. 
Wypożyczalnia Sieradz: sygn.  4140-DW;    
Dział informacyjno-bibliograf.: sygn.  4134-DW-Inf.;    

 
18. Piątkowska Barbara 

Idzie wiosna, Wielkanoc tuż, tuż...  / tekst i ilustracje Barbara i Tomasz Piątkowscy ; [translation 
Janusz Kujawa, übersetzung Marta Gomolla, traducción Tomasz Doroszewski, traducion Kamila 
Dolińska]. - [Borówiec] : Wydawnictwo Kokoszka, copyright 2020. 
Czytelnia Poddębice: sygn.  116-DW*;  
Opowiadanie o wiośnie i polskich tradycjach wielkanocnych... o tym co dzieje się przed świętami w domu i w 
przyrodzie. Krótkie wydarzenia z życia rodzinnego przeplecione psotami psa i kota. Całość na 10 kartach i dodatkowo 
karta pracy pt: "Co wkładamy do wielkanocnego koszyczka" i rozsypanka obrazków do ułożenia w kolejności czytania. 
Wydanie pięciojęzyczne: polski, angielski, niemiecki, hiszpański i francuski, wiek od 2 lat. [Źródło: 
http://www.kamishibai.piatkowscy.eu] 
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19. Piątkowska Barbara 

Jan Paweł II jakiego nie znacie / ilustracje Maria Piątkowska, tekst Barbara i Tomasz Piątkowscy ; 
[translation Janusz Kujawa, übersetzung Marta Gomolla, traducción Tomasz Doroszewski, 
traducion Monika Stark]. - [Borówiec] : Wydawnictwo Kokoszka, copyright 2020. 
Czytelnia Poddębice: sygn.  117-DW*;    
Młodzieńcze historie z życia Jana Pawła II opowiedziane na 10 kartach... krótkie epizody nawiązujące do pasji 
polskiego Papieża są dobrym pretekstem do rozmowy z dziećmi o ich własnych zainteresowaniach i pasjach nie tylko 
sportowych. Dodatkowo karta pracy A3 pt.: "Jakie są wasze zainteresowania i pasje? Co lubicie robić?" i rozsypanka 
obrazków na A4. Wydanie pięciojęzyczne: polski, angielski, niemiecki, hiszpański i francuski, wiek od 2 lat   
[Źródło: http://www.kamishibai.piatkowscy.eu] 

 
20. Piątkowska Barbara 

Legenda o Białej Damie z kórnickiego zamku / tekst i ilustracje Barbara i Tomasz Piątkowscy ; 
[translation Katarzyna Cześniuk, übersetzung Barbara Kurzawska, traducción                           
Magdalena Brodniewicz, traducion Maria-Jolanta et Emmanuel Jouffre]. - [Borówiec] : 
Wydawnictwo Kokoszka, copyright 2019. 
Czytelnia Poddębice: sygn.  114-DW*;   
Opowieść - legenda o Białej Damie, która mieszka w kórnickim zamku, o północy wychodzi z obrazu i spaceruje po 
parku, spotyka tajemniczego rycerza na czarnym koniu i ... Legenda może być uzupełnieniem tematu "Ja i moja mała 
ojczyzna" wg podstawy programowej szkoły podstawowej.  
Wydanie pięciojęzyczne: polski, angielski, niemiecki, hiszpański i francuski, wiek od 2 lat  
[Źródło: http://www.kamishibai.piatkowscy.eu] 

 
21. Piątkowska Barbara 

O śpiących rycerzach w Tatrach wg. J. Kasprowicza / tekst i ilustracje Barbara i Tomasz 
Piątkowscy ; [translation Katarzyna Cześniuk, übersetzung Marta Gomolla, traducción Tomasz 
Doroszewski, traducion Katarzyna et Pierre Brotier]. - [Borówiec] : Wydawnictwo Kokoszka, 
copyright 2020. 
Czytelnia Poddębice: sygn.  118-DW*;   
Legenda o śpiących rycerzach w Tatrach i Jaśku który odnalazł jaskinię pod Giewontem. Wplecione w legendę wątki 
patriotyczne mogą być pomocne przy omawianiu tematu związanego z odzyskaniem niepodległości czy ze świętem flagi. 
Dodatkowo karta pracy A3 pt.: "Polskie symbole narodowe" i gra memory pt.: "Symbole narodowe" do pokolorowania 
i wycięcia. Wydanie pięciojęzyczne: polski, angielski, niemiecki, hiszpański i francuski, wiek od 2 lat    
[Źródło: http://www.kamishibai.piatkowscy.eu] 

 
22. Piątkowska Barbara 

Wigilijna opowieść / tekst i ilustracje Barbara i Tomasz Piątkowscy ; [translation Katarzyna 
Cześniuk, übersetzung Marta Gomolla, traducción Magdalena Brodniewicz, traducion Katarzyna et 
Pierre Brotier]. - [Borówiec] : Wydawnictwo Kokoszka, copyright 2019. 
Czytelnia Poddębice: sygn.  115-DW*;   
Jest to bożonarodzeniowa historia o małym pastuszku Franku... o tym jak mu było zimno, jak zobaczył wielką światłość 
nad betlejemską stajenką... o pasterzach, aniołach, trzech królach... Ciekawa propozycja na zajęcia w przedszkolu, ale 
również na szkolną lekcję w przedświatecznym czasie. Wydanie pięciojęzyczne: polski, angielski, niemiecki, hiszpański i 
francuski, wiek od 2 lat  [Źródło: http://www.kamishibai.piatkowscy.eu] 

 
 
 
 
 
 



Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu 
ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz 

tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 
www.bpsieradz.pl 

 

Poddębice 2020 

23. Tobolski Zbigniew 
W Czarnej Hańczy / tekst Zbigniew Tobolski, ilustracjeMarta Taraszkiewicz - [Poznań] : Kreati 
Baj - Stowarzyszenie Zielona Grupa, [2018]. 
Czytelnia Poddębice: sygn.  110-DW*;   
Zanurzmy się w głębiny Czarnej Hańczy, wody pełnej skarbów. Poznajmy tajemnice ukryte przez pewnego czarodzieja 
pod czarną powierzchnią. Czy rzeka rzeczywiście jest taka czarna? Zanurkujmy w szklanej bańce i poznajmy podwodne 
miasto, nimfy, strzygi, a także strażnika tryskającego wrzącą parą. Jakich skarbów strzeże? I czy uda nam się dobrze 
odpowiedzieć na jego zagadkę? W podwodny świat zabiera nas opowieść snuta wierszem Zbigniewa Tobolskiego oraz 
wodnymi ilustracjami Marty Taraszkiewicz. Wybierz się z nami w tę niezwykłą podróż, podczas której poznamy 
bogactwo i sekrety natury. Okazuje się, że Czarna Hańcza wcale nie jest rzeką spokojną. Sugerowany wiek 
czytelników: od 4 do 11 lat [Źródło: http://kreatibaj.pl] 

 
24. Trojanowski Tomasz 

Dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka / Tomasz Trojanowski ; zilustrowała Agnieszka 
Antoniewicz. - Łódź : Źródła, 2015. 
Wypożyczalnia Sieradz: sygn.  4141-DW;    
Dział informacyjno-bibliograf.: sygn.  4135-DW-Inf.; 
Opowieść o tym jaki wpływ ma niszczenie lasów na życie całej planety. 

 
25. Witek Rafał 

Gadatliwy ptak Narina / Rafał Witek ; namalowała Magdalena Kozieł-Nowak. - Łódź : Źródła, 
2018. 
Dział informacyjno-bibliograf.: sygn.  4161-DW-Inf.;   

 
26. Witek Rafał 

Żyrafa na rowerze / Rafał Witek ; ilustracje Joanna Rusinek. - Łódź : Źródła, 2018. 
Dział informacyjno-bibliograf.: sygn.  4162-DW-Inf.;    

 
27. Yamamoto Kumiko 

Szukając Marudka / pomysł, tekst i ilustracje Kumiko Yamamoto ; tłłumaczenie [z francuskiego] i 
redakcja Julian Brudzewski, Zofia Piątkowska-Wolska. - Katowice : Wydawnictwo Tibum, 2012. 
Wypożyczalnia Sieradz: sygn.  4120-DW;   
Dział informacyjno-bibliograf.: sygn.  4128-DW-Inf.;    
Czytelnia Zduńska Wola: sygn.  88-DW-Czyt.;   
Gorący, burzowy koniec lata w japońskim mieście, Leoś wyrusza na poszukiwania swojego psa Marudka… 
Wzruszająca opowieść o przyjaźni, sugestywne, piękne ilustracje. [Źródło: https://www.tibum.pl] 

 
28. Zarębska Magdalena  

Bajka o Wiśle / autor Magdalena Zarębska ; ilustrator Karolina Szopa, opieka artystyczna Anna 
Machwic. - Katowice : Wydawnictwo Tibum, 2017. 
(Mazowsze - serce Polski) 
Czytelnia Poddębice: sygn.  105-DW*;   (1 egz.) 
“Bajka o Wiśle” nie tylko ukazuje piękno i różnorodność Królowej Rzek. To opowieść o odwadze i ciekawości życia, 
które są niezbędnymi elementami aby osiągnąć cel. Ta opowieść jest jednak przede wszystkim zaproszeniem w podróż 
od Źródeł ku Nieznanemu aż po wymarzony Cel. Dzięki “Bajce o Wiśle” nie tylko poznacie piękno i tajemnice Rzeki 
Wisły i przeżyjecie niezwykłą podróż, ale zrozumiecie też, że powrót do Źródeł jest możliwy. Doskonałe pióro i wartka 
narracja Magdaleny Zarębskiej, cenionej autorki książek dla dzieci i dorosłych doskonale współgrają, wzajemnie się 
dopełniając, z ilustracjami, młodej, utalentowanej studentki ASP w Katowicach, Karoliny Szopy. [Źródło: 
https://www.tibum.pl] 
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29. Ziober Ula 

Legenda o Królu Kruków / [tekst Ula Ziober ; ilustracje Joanna Bartosik]. - [Poznań] : Kreati Baj - 
Stowarzyszenie Zielona Grupa, [2017]. 
Czytelnia Poddębice: sygn.  111-DW*;   
Sugerowany wiek czytelników: od 4 do 11 lat. Legenda o Królu Kruków to jedna z najpiękniejszych polskich legend. 
Opowiada o przyjaźni, lojalności, ale także uczy dzieci szacunku do zwierząt i tego, że zawsze należy pomagać 
słabszym. Będzie też świetnym wstępem do poznania historii oraz kultury regionu. I wspaniale sprawdzi się podczas 
wycieczki do stolicy Wielkopolski. Jeśli jeszcze nie znasz genezy hejnału, który rozbrzmiewa z ratuszowej wieży, to 
koniecznie musisz poznać Króla Kruków. Ilustracje do bajki wykonała bardzo utalentowana artystka Joanna Bartosik. 
Autorka licznych książek dla dzieci. [Źródło: http://kreatibaj.pl]. 

 
30. Ziober Ula 

Wojenne dzieci : przedstawienie kamishibai / tekst Ula Ziober ; ilustracje Ula Ziober. - [Konin] : 
Kreati Baj - Stowarzyszenie Zielona Grupa, [2015]. 
Czytelnia Poddębice: sygn.  112-DW*;   
Sugerowany wiek czytelników: od 7 do 11 lat. mała Wanda, w wyniku wybuchu II Wojny Światowej trafiła z rodziną 
na Syberię. Dzięki amnestii miała szansę wrócić do Polski. Zostaje jednak rozdzielona z mamą, bratem i siostrą. Czeka 
ją samotna podróż z głębokiej Rosji aż do Indii. Oto niezwykle trudna, czasem smutna, ale też wypełniona zabawnymi 
anegdotami, historia polskich zesłańców, widziana oczami ośmioletniej dziewczynki. Wszystko przygotowane w takiej 
formie, aby nawet na tak trudny temat jakim jest wojna można było rozmawiać z dziećmi. Do opowieści kamishibai 
dołączona jest broszura, w której znajduje się dokładny scenariusz przedstawienia oraz dodatkowe informacje 
historyczne, które będą pomocne przy rozwinięciu tematu deportacji Polaków na Syberię. Kolejnym dodatkiem jest 
kartka pocztowa, którą można wykorzystać jako rekwizyt w czasie przedstawienia. [Źródło: http://kreatibaj.pl] 

 
31. Ziober Ula  

Bajka o prawdziwym Szewczyku Dratewce / tekst i ilustracje Ula Ziober. - [Poznań] : Kreati Baj - 
Stowarzyszenie Zielona Grupa, [2018]. 
(Bajki Polskie) 
Czytelnia Poddębice: sygn.  109-DW*;    
Sugerowany wiek czytelników: od 4 do 11 lat. Poznajmy zatem historię Dratewki, jego dobrego serca i odwagi. 
Wyruszmy razem z dzielnym szewczykiem w podróż, podczas której zdobędziemy nowych małych przyjaciół, spotkamy 
złą czarownicę, a nawet księżniczkę, ba! dziewięć księżniczek! Czy uda się Dratewce rozwiązać wszystkie zadania, jakie 
staną na jego drodze? Legenda o Dratewce to opowieść o niesieniu pomocy innym, współpracy i szacunku dla innych 
istot, nawet tych najmniejszych. [Źródło: http://kreatibaj.pl] 
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O kamishibai: 
 
 
1. Stowarzyszenie Zielona Grupa 

Kamishibai : Teatr Ilustracji / Stowarzyszenie Zielona Grupa. - Poznań : Kreati Baj - 
Stowarzyszenie Zielona Grupa, [201-?]. 
Czytelnia Poddębice: sygn.  108-DW * ;    
Krótka opowieść o kamishibai. Kolejne karty przenoszą nas do dawnej Japonii. Przemierzymy podróż od XI wieku aż 
po współczesność. Kieszonkowy przewodnik świetnie nadaje się jako wstęp do pracy metodą kamishibai.  
[Źródło: http://kreatibaj.pl] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
* Karty kamishibai zakupione do Filii BP w Poddębicach w ramach realizacji zadania nr W-0110/80195/000006  
pn. „Spotkajmy się w bibliotece historycznie, regionalnie...” realizowanego z Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego „Łódzkie na PLUS” na rok 2020.  


