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 Pokazuje nam, że nie wolno oceniać ludzi po 
wyglądzie, tylko po ich charakterze. 

 Jest interesująca i wzruszająca (w niektórych 
scenach). 

 Rozwija nasze uczucia  i zdolność do empatii.  

Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś 
sytuację. 

Uczy nas, że wartości człowieka są w jego 
wnętrzu, a nie w wyglądzie. 

Książka zakupiona w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

 





  Można się z niej dowiedzieć wielu ciekawych 
informacji o psach. 

  Jest bardzo ciekawa. 

  Zawiera wiele ilustracji. 

  Dzięki niej można poznać wiele ciekawostek dot. 
psów i ich hodowli. 

Książka zakupiona w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

 





  Uczy o przeróżnych roślinach. 

  Zawiera bardzo dużo ciekawostek, m.in. o 
występowaniu i o zagrożeniach kwiatów. 

Pokazuje jakie rośliny możemy spotkać w 
Polsce. 

 Jest czytelna i przejrzysta – bardzo łatwo jest 
znaleźć informacje. 

 





 Jest bardzo wciągająca.  

 Pokazuje, że przyjaźń jest bardzo ważna w życiu 
człowieka. 

 Pozwala oderwać się od rzeczywistości. 

 Autorka przedstawia nam świat fantasy, czyli 
zupełnie inny od naszego. 

 

 

 

 





 Prezentuje wiele trików piłkarskich. 

  Jest bardzo wciągająca. 

  Idealna do nauki, głownie dla amatorów futbolu. 

 Pozwala obudzić w sobie pasję. 

Książka zakupiona w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

 

 

 

 
 





 Jest to biografia Lionela Messiego dla dzieci. 

 Są zawarte liczne ilustracje przedstawiające 
życie prywatne i zawodowe piłkarza. 

Wzruszająca opowieść o sile woli, determinacji i 
pasji młodego człowieka, który musiał dać radę 
przeciwnościom losu. 

Książka zakupiona w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

 

 





 Autor chce nam przekazać jak zacząć jeździć na 
wrotkach. 

 Ciekawa historia o łyżworolkach. 

 Czytelne ilustracje. 

Książkę polecam osobom starszym, jak i 
młodszym. 

 





Dzięki książce można dowiedzieć się ciekawych 
informacji o astrologii. 

 Powieść jest interesująca i wciągająca. 

 Treść opowiadania pokazuje nam, że miłość 
przychodzi sama i nie należy szukać partnera „na 
siłę”. 

Książka zmusza do refleksji i jest też przestrogą. 

 





  Ukazuje, że empatia i dobro są kluczem do 
rozwiązania wielu problemów. 

 Pokazuje, że zwierzęta mogą być najlepszymi 
przyjaciółmi człowieka. 

Uczy, że warto pomagać. 

  Powieść napisana jest prostym językiem. 

Książka zakupiona w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

 





  Zawiera dużo ciekawych informacji na temat 
m.in. zwierząt, ich kontynentów i środowisk. 

  Możemy się z niej bardzo dużo nauczyć. 

  Umieszczone są tu mapy, rysunki i fotografie. 

  Jest przejrzysta i łatwo się nią czyta. 





 Zawiera ciekawe informacje o naszej planecie. 

  Jej atutem są fotografie ukazujące naszą planetę. 

 Porusza wiele tematów dot. Ziemi. 

Ukazuje również skutki i to, co się stanie jeśli 
nadal będziemy postępować nieekologicznie. 

 





  Można dowiedzieć się z niej, które zwierzęta są 
chronione. 

  Gdzie można spotkać, np. żubra. 

  Dowiadujemy się czym żywią się zwierzęta. 

  Można dowiedzieć się ile lat żyją poszczególne 
gatunki zwierząt. 

 





 Jest bardzo ciekawa. 

Można przeżywać momenty z bohaterką. 

  Uświadamia nam, jak ważne są wspomnienia. 

  Wskazuje nam też, jak bardzo ważna jest dla nas 
rodzina i przyjaciele. 





  Zawiera dużo ilustracji, które ułatwiają jej 
zrozumienie. 

Wszystko jest bardzo dobrze opisane. 

 Są tam podstawowe tematy, które łatwo można 
zrozumieć. 

 Są doświadczenie, które można samemu sobie 
sprawdzić i wykonać. 





  Jest interesująca. 

  Jest idealna dla nastolatków. 

Warto poznać Fusię i jej życie po przeprowadzce. 

  Zakupiona w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. 

 

 

 

 

 

 





 Z książki możemy się dowiedzieć mądrości 
życiowych. 

Możemy nauczyć się jak wygląda miłość oraz 
tego, że czasem niektóre rzeczy dzieją się po coś 
w naszym życiu. 

 Pokazuje, że trzeba się pogodzić ze stratą bliskiej 
osoby i zostawić przeszłość za sobą i iść dalej. 

Możemy zobaczyć, że warto doceniać to co się ma 
teraz i tylko od nas zależy, jak będzie wyglądała 
nasza przyszłość i niektóre decyzje w życiu mogą 
mieć na nią wpływ. 





 Jest to książka idealna dla dzieci. 

 Pobudza fantazję. 

Uczy wielu zasad kultury osobistej. 

 Pozwala nam zrozumieć, że zwierzęta i ludzie nie 
różnią się od siebie tak bardzo jak myślimy. 

 





Można się z niej dowiedzieć wielu przyrodniczych 
informacji. 

 Jest ciekawa i interesująca. 

 Bogata szata graficzna. 

Do każdego opisu jest ilustracja. 


