Zachęcam do czytania
Przedstawiam kilka recenzji książek dla różnych kategorii wiekowych. Recenzje znajdują się w
portalu Biblioteka.pl redagowanym przez panią Bernadetę Listwoń

7+
Oryginalna nauka liczenia

W tej książce jest mało tekstu, za to dużo ilustracji i liczb. Liczby inspirują do… liczenia wszystkich ludzi na Ziemi.
A to dopiero początek oryginalnego „czytania” tej lektury. Dzieci mogą wymyślać o przedstawionych postaciach
najróżniejsze historie, mogą interpretować ich emocje i myśli, zgadywać, co dane osoby łączy, a co dzieli. Nikt
nie wysuwa się na pierwszy plan, wszyscy są ważni, wszystkim można poświęcić uwagę – w końcu przecież
wszyscy się liczą. Nie są ważne pochodzenie, wyznanie, kolor skóry. Książka norweskiej autorki została wpisana
na listę prestiżowych Białych Kruków.

Tajemnica filmu

7+

Martin Widmark

Kryminał dla dzieci!
W miasteczku Valleby pojawiła się ekipa filmowa. Ogłoszono casting na rolę w filmie znanego reżysera.
Tymczasem w zakładzie optycznym ktoś dokonał włamania. Czy zamieszanie wokół filmu i popełnione
przestępstwo mają ze sobą coś wspólnego? Do akcji wkraczają Maja i Lasse. Używając spostrzegawczości,
sprytu i doświadczenia, szybko rozwiązują zagadkę. Sprawdzony kryminał dla najmłodszych czytelników wydany
w ramach popularnej serii Biuro detektywistyczne Lassego i Mai.

Obrazy matematyki. Z wizytą w muzeum sztuki

8+

Matematyka w sztuce
Książka zachęca do tego, by spojrzeć na sztukę z punktu widzenia matematyki. Okazuje się, że wiele obrazów
ma ukryte elementy, które związane są z królową nauk. Książka prezentuje bardziej i mniej znane obrazy, które
można określić jako „matematyczne”. Na jednym z nich ukryte są cyfry od 0 do 9, na innym wszystko i wszyscy
składają się z ogromnej liczby punktów, na jeszcze innym można zaobserwować zjawisko symetrii. Co kryją
w sobie wybrane dzieła Picassa, Dalego, Degasa, Légera? Na końcu trochę teorii i zachęta do zabawy, która
polega na stworzeniu dzieła sztuki z obiektów matematycznych.

Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela. 50 opowiastek z ekonomią w tle (plus jedna) 9+
Jak zadbać o stan skarbonki?
Przewodnik dla dzieci po świecie finansów. Kasdepke w przystępny i lekki sposób tłumaczy słowa i wyrażenia
nienależące raczej do kręgów zainteresowań najmłodszych. Jednak co stoi na przeszkodzie, by dowiedzieć się w
młodym wieku, co to takiego inwestycja, manko, PKB, faktura, podatki, akcje, depozyt czy deficyt? Pojęcia
ekonomiczne w tych opowieściach mają postać różnych dziwadeł i stworów: one żyją, rosną, raz są duże, raz
z kolei mniejsze lub większe. Warto wiedzieć, co w finansach piszczy. Może ta lektura zachęci do oszczędzania?

Maria Skłodowska-Curie. Światło w ciemności 10+
Komiksowa Maria
Mieszanka komiksu i powieści graficznej, która opowiada o najbardziej znanej Polce. Podzielona na pięć
rozdziałów i epilog, przybliża kolejne etapy życia podwójnej noblistki. Jak wyglądało dzieciństwo Maryni, w kim
nieszczęśliwie zakochała się w młodości, jak żyła podczas studiów w Paryżu, jak przebiegała jej kariera
naukowa? Informacje o życiu zawodowym przeplatają się z tymi ze sfery prywatnej. Świetne ilustracje polskiej
artystki.

Biedne dzieciństwo 11+

Poruszająca opowieść o chłopcu z biednego domu. Pod jego postacią kryje się sam autor książki, który po wielu
latach chce przekazać dzieciom, że nikt nie powinien się czuć zawstydzony czy bezwartościowy z powodu
ubóstwa. Rex często chodzi głodny, a jego myśli bezustannie krążą wokół jedzenia. Chłopak nie ma porządnych
przyborów szkolnych i ubrań. Nie stać go na posiłek w szkole, dlatego korzysta z programu darmowego obiadu.
Cały czas się boi, że ktoś z jego znajomych o tym się dowie. Do tego dochodzą konflikty domowe, przemoc,
kłótnie z matką i jej partnerem. Książka nie jest łatwą lekturą, a jednocześnie w mądry sposób uczy empatii
i zwraca uwagę na biednych ludzi.

The Game 13+
Tajemnicza gra
Ojciec 13-letniej Cece musi wyjechać do nowej pracy, więc nastolatka trafia pod opiekę matki, z którą do tej
pory miała bardzo słaby kontakt. Obie muszą się nauczyć wspólnego życia: relacji, dzielenia mieszkania,
rozwiązywania problemów. Do tego dochodzi jeszcze nowa szkoła, w której dzieją się dziwne rzeczy. Wielu
uczniów ma na szyi tajemnicze blizny, które nie znikają. Książka porusza problem trudnego dojrzewania
młodych ludzi i prześladowania rówieśników.

