
• POLECAM LEKTURY DO PRZECZYTANIA (załączam linki do 
teksów). 
◦ Zachęcam do zilustrowania przeczytanej książki. 
◦ Jeżeli będziecie chcieli zrobić ilustrację do poleconej książki,  

podpiszcie ją i przyślijcie zdjęcie pracy do 8 kwietnia 
na adres mailowy: 

• bibliotekapsp30radom@wp.pl 
◦ W TEMACIE WIADOMOŚCI wpiszcie swoje NAZWISKO, IMIĘ i 

KLASĘ 
◦ Galerię waszych prac zamieścimy na stronie internetowej 

szkoły. 
• W razie potrzeby kontaktujemy się przez Librusa. 

  
kategoria: klasy I-III  
Tytuł książki: Brzydkie kaczątko Hans Christian Andersen  
(Link do skopiowania) 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzydkie-kaczatko/  
O utworze 
Brzydkie kaczątko to jedna z najsłynniejszych baśni J. Ch. 
Andersena. To historia pisklęcia, które wykluło się i wychowało w 
kaczej rodzinie i jako inne, większe, brzydsze od żółtych kaczątek, 
przez długi czas musiało znosić przykre słowa  
i szyderstwa. 
Baśń Andersena zwraca uwagę na uniwersalny problem — 
oceniania ludzi przez pryzmat ich wyglądu, nieakceptacji inności i 
odmienności, niezważanie na zalety, osobowość i wrażliwość 
drugiej osoby. Piętnuje także niewłaściwą postawę wobec takich 
osób. 
 kategoria: klasy IV-VI (do wyboru)  
Tytuł książki: Mała księżniczka Frances Hodgson Burnett  
https://lektury.gov.pl/lektura/mala-ksiezniczka  
O utworze 
Wydawać by się mogło, że Sara Crewe urodziła się pod szczęśliwą 
gwiazdą: ma kochającego ojca, dostaje wszystko, czego tylko 
zapragnie, na pensji cieszy się specjalnymi względami, nauczyciele 
stawiają ją za wzór, a w dodatku jest inteligentna, miła i lubiana.  
Niestety, w dniu jej jedenastych urodzin los się odwraca. Ukochany 
ojciec umarł, a jego majątek przepadł. Panna Minchin, dyrektorka 
szkoły, porzuca pozory sympatii i zaprzęga byłą podopieczną do 
pracy ponad siły. 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Dziewczynka stara się nie uskarżać na swój los. Obdarzona 
wrażliwością i wyobraźnią, snuje opowieści, które pomagają jej 
przetrwać. Nie wszyscy ją też opuścili. Kto potajemnie pomaga 
Sarze? Kim jest dżentelmen z Indii, jaką rolę odegra tresowana 
małpka i co stanie się z małą księżniczką?  
Ponadczasowa opowieść o przyjaźni i sile charakteru. 
Mała księżniczka to, obok Tajemniczego ogrodu i Małego lorda, 
jedna z najbardziej znanych powieści Frances Hodgson Burnett. 
Była wielokrotnie ekranizowana, także jako serial animowany. 
 Tytuł książki: Przygody Tomka Sawyera Mark Twain 
https://lektury.gov.pl/lektura/przygody-tomka-sawyera  
O utworze 
Akcja utworu toczy się w końcu XIX w. w miasteczku St. 
Petersburg w Ameryce nad rzeką Missisipi. Tematem powieści są 
przygody tytułowego bohatera – Tomka Sawyera i jego 
rówieśników. Autor przedstawił szkolne życie Tomka, jego miłość 
do koleżanki – Becky. Powieść opisuje beztroskie dzieciństwo na 
przedmieściach miasta, dziecięce przygody, a także dramatyczne 
wydarzenia.  
Jest to powieść przygodowa o wielowątkowej fabule: 
◦ wątek związany z poszukiwaniem skarbu, 
◦ miłość Tomka i Becky, 
◦ przyjaźń Tomka z Huckiem, 
◦ przygody w szkole.
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