
          LUBIMY CZYTAĆ KSIĄŻKI

prezentacja klasy 4b 



Książką, którą warto polecić przyjaciółce Blance, jest utwór 
zatytułowany “To nie wypanda”. 

Opowiada o dziewczynce, która się zmienia w pandę pod wpływem 
różnych emocji. Zachęcam do przeczytania tej książki, ponieważ jest 
ciekawa. Przedstawia różne przygody, czasem groźne, a czasem 
radosne. 

To książka, którą się bardzo przyjemnie czyta.

                                                                                                   



Ja lubię czytać ciekawe książki,  
a mój czworonożny przyjaciel 
George lubi słuchać :)

  Dagmara



    Książką,  którą warto polecić 
koleżankom,  jest utwór Darcey 
Bussell zatytułowany ,,Magiczne 
Baletki’’. Opowiada o dziewczynce 
o imieniu Róża,która posiada 
magiczne baletki,które zabierają 
ją do Krainy Czarów, gdzie 
przeżywa niezwykłe przygody.                     

     Zachęcam do przeczytania tej 
ciekawej książki, ponieważ                       
w bardzo interesujący sposób 
przedstawia fantastyczne 
przygody bohaterki.

                Nikola



      

          Książką, którą warto polecić 
koleżankom, jest utwór Eliasa i 
Agnieszki Vahlund zatytułowany 
,,Podręcznik dla superbohaterów”. 
Opowiada o małej dziewczynce, 
która znalazła podręcznik dla 
superbohaterów. Dzięki niemu 
została superbohaterką.

        Zachęcam do przeczytania tej 
serii książek, ponieważ jest bardzo 
ciekawa.

                                              Blanka 



Czytanie i odpoczynek
         Książką , którą warto polecić 
kolegom, jest “ Akademia Pana 
Kleksa”   Jana Brzechwy. 

         Opowiada o niezwykłym, 
fantastycznym świecie, pełnym 
magii, zaczarowanych przedmiotach. 

          Zachęcam do przeczytania tej 
ciekawej książki , ponieważ rozwija 
wyobraźnię, jest w niej dużo humoru 
i zabawy oraz przekonuje, że warto 
się uczyć.

                                                    Patryk



Książką, którą warto polecić 
kolegom, jest utwór 
J.K.Rowling zatytułowany 

,,Harry Potter.” Jest kilka 
części przygód Harrego. 
Opowiada o wygrywaniu 
dobra nad złem.

Zachęcam do przeczytania tej 
książki, ponieważ czas, który  
poświęcisz na jej  
przeczytanie, nie będzie 
czasem straconym.

                        Krzysztof



Książką , którą warto polecić 
dzieciom, jest utwór Braci Grimm 
zatytułowany ,,Trzy Małe Świnki”. 
Opowiada o małych świnkach                           
i głodnym wilku. Każda buduje swój 
dom, bo nie chce zostać zjedzona.

Zachęcam do przeczytania tej 
przygodowej książki, ponieważ 
pokazuje ona, że wysiłek i wytrwała 
praca pomaga osiągnąć sukces.

                          Aleksander



 Książką, którą warto przeczytać, jest 
utwór pod tytułem ,,Dzieci z 
Bullerbyn”.

Opowiada o przygodach gromadki 
dzieci.

Autorką tej ciekawej książki jest 
Astrid Lindgren.

 Zachęcam do przeczytania tej 
interesującej  i pełnej przygód 
powieści.

                      Jagoda



Moją ulubioną książką jest “Asiunia”. Napisała ją słynna poetka, autorka bajek 
i wierszy dla dzieci, Joanna Papuzińska. Opowiada o małej dziewczynce, Asiuni. 
Dziewczynka żyje w trudnych dla Polski czasach, podczas II wojny światowej. 
Rodzice Asiuni zostają zabrani przez Niemców, a ona sama trafia do innej rodziny.

Zachęcam do przeczytania tej książki, ponieważ rozwija ona wyobraźnię i jest 
bardzo ciekawa.
                                                                                                             Sandra



Sandra podczas 
czytania książki 
wspólnie z psem 
Maksem i 
chomiczkiem 
Milką.



    Moją ulubioną książką jest 
“Scooby-Doo”.Jej autor to James 
Gelsey. Opowiada o przygodach 
czwórki przyjaciół i ich psa.     

    Polecam tę książkę 
wszystkim,którzy lubią 
rozwiązywać zagadki 
detektywistyczne.

                      Oliwier



Książka, którą warto polecić 
każdemu fanowi magii, jest utwór                                     
J.K. Rowling zatytułowany “Harry 
Potter”. 

       Opowiada o świecie magii oraz                             
o najpotężniejszym czarodzieju                                               
w dziejach. Przedstawia niezwykłe 
przeżycia młodych magików w szkole 
dla czarodziejów.

Zachęcam do przeczytania tej 
obszernej książki, w której zawarta 
jest magiczna wiedza, a dobro zawsze 
pokonuje zło.

                       Jakub



     Książką, którą warto polecić 
dziesięciolatkom, jest utwór 
Rafała Skarżyckiego 
zatytułowany „Hej Jędrek 
Szukasz guza?''.

 Opowiada o chłopcu, który 
przeżywa niesamowite 
przygody.

  Zachęcam do przeczytania tej 
śmiesznej książki, ponieważ 
rozbawi do łez.
                                             Adam



Książką, którą warto 
polecić koledze, jest utwór 
Astrid Lindgren 
zatytułowany ,,Dzieci                             
z Bullerbyn”. 

 
Opowiada o codziennym 
życiu Lisy i jej przyjaciół. 

 Zachęcam do 
przeczytania tej ciekawej 
książki, ponieważ zawiera 
opis wielu przygód                                    
i szybko się ją czyta. 
                                                                Mikołaj



Moją ulubioną książką jest  „Kropka’’, 
której autorem jest PeterH. Reynolds.

Książkę tę powinni przeczytać wszyscy, 
którzy nie wierzą w swój talent. Vashi jest 
główną bohaterką tej bajki. Dziewczynka na 
lekcji plastyki twierdziła, że nie umie 
malować i siedziała przy pustej kartce. 
Nauczycielka poprosiła ją, aby namalowała 
kropkę i się podpisała.   Od tamtej pory 
Vashi zaczęła malować różnokolorowe 
kropki, tworząc piękne obrazy.

Zachęcam do przeczytania tej 
interesującej i motywującej książki.

                           Lena



Książką, którą warto polecić 
koleżance,  jest utwór Romana 
Pisarskiego zatytułowany                      
,, O psie, który jeździł koleją”. 
Opowiada o różnych przygodach psa. 
Utwór jest piękny, przygoda opisana 
w niej wydarzyła się naprawdę. 

Zachęcam do przeczytania tej 
cudownej, a zarazem smutnej 
książki.

                                            Pola



 Julian Tuwim “Najpiękniejsze 
wiersze dla dzieci” to książka, 
którą warto polecić każdemu.

  To zbiór najbardziej znanych                       
i lubianych wierszy, takich jak 
Okulary, Rzepka, Lokomotywa czy 
Zosia Samosia. To wiersze, które 
uczą i bawią.

                                   Adam



     Polecam wszystkim książkę ABC PRZYRODY  
w  pytaniach i odpowiedziach wydawnictwa
Reader Digest .
     Jest to bardzo interesująca ksiazka o naszej
wspaniałej planecie,wyjaśnia wiele tajemnic                       
o otaczającym nas świecie .
    Gorąco polecam .                              Dawid 


