
Propozycje książek dla dzieci 4 - 5 letnich. 

“Zestaw dla czteroletnich rajdowców” wyd. Dwie siostry. Zestaw 4 książeczek dla 

wszystkich pasjonatów samochodów.  

“Zestaw dla czterolatków, które lubią bajki” wyd Dwie Siostry, Barwnie napisane 

bajki nie tylko do czytania przed snem.Przeniosą dzieci nie tylko w magiczny świat 

wyobraźni, ale również pomogą zrozumieć świat wartości. 

“Pan Kuleczka” Wojciech Widłak, Bohaterami książki są kaczka Katastrofa, pies 

Pypeć i mucha Bzyk, które zamieszkują razem z bardzo dystyngowanym panem z 

nosem w kształcie kulki. Każdego dnia mają jakąś inną przygodę, z codziennymi – 

jak dla nas – rzeczami. Z mgłą, ze snem, z wizytą w księgarni, z zegarem… Proste 

rzeczy wyjaśnione w prosty sposób, ale owiane taką dziecięcą magią.  

“Pieski Tereski”, “Kotki Dorotki” Joanna Krzyżanek, Książki idealne dla dzieci, 

które zaczynają interesować się czytaniem. Poprzez humorystyczne opowiadania 

dzieci będa miały okazję ćwiczyc uważne słuchanie i czytanie sylabami.  

“Wielka księga uczuć” Grzegorz Kasdepke, Genialna książka, której tematem 

przewodnim są uczucia, a cała akcja książki dzieje się w pewnym przedszkolu, czyli 

środowisku które jest dzieciom bardzo bliskie.  

oprac. B. Golba 
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