KSIĄŻKI O TEMATYCE RELIGIJNEJ (luty 2017)
„Praktyczny modlitewnik dla najmłodszych” Ewa Skarżyńska, twarde karty na sprężynce,
pierwsze modlitwy, 1+
Seria Dotknij i poczuj, Stworzenie, Arka Noego, Dzieciątko Jezus, Zaginiona owieczka, wyd.
św. Wojciech, twarde karty, na każdej stronie element o innej fakturze do dotykania dla
najmłodszych
Książeczki aktywizujące „Cuda Jezusa” „Życie Jezusa”, „Arka Noego” Tomasz Kruczek (1+)
– piankowe książeczki z ładnymi krótkimi rymowankami i wyciąganymi okienkami. Dobre do
czytania i gryzienia:)
Boże Narodzenie, Kolorowanka kreatywna z szopką do składania 2-5lat, Wacław Oszajca SJ
„Opowiedz mi, Jezu” - książka, której opowiedziane jest o uczuciach, wartościach w sposób
wierszowany, krótką prozą oraz zawarte są opowiadania z Biblii, twarde strony, 2+
„Jezus powiedział, że ...” Nick Butterworth i Mick Inkpen – przypowieści Biblijne
opowiedziane prostym językiem dla najmłodszych, spokojne ilustracje, 2+
„Dlaczego żyrafa ma długą szyję?” o. Leon Knabit OSB – opowiadania o otaczającym świecie,
który stworzył Pan Bóg, także dowcip i wiersz, 2+
„Bóg, ja mały i świat cały” Bogusław Nosek – wierszowany pierwszy katechizm dziecka.
Bardzo dobra pozycja, 2+
„Aniele Boży”, „Zdrowaś Maryjo”, „Ojcze nasz” Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
w Sandomierzu, 2+ - każda modlitwa jest napisana i zilustrowana w oddzielnej - niedużej i
rozkładanej książeczce harmonijce
Seria „Święci Uśmiechnięci” Eliza Piotrowska, wyd. św. Wojciech, historie o świętych
w formie wierszowanej, zabawne i mądre jednocześnie, 4+
„Pasterz i zagubiona owca” 1-3 lata, parafraza biblijnej przypowieści – ładnie ilustrowana,
książeczka z otwieranymi okienkami, na pewno zaciekawi malucha
„Czy mnie pobłogosławisz” Neal Lozano (3-6 lat)– Ania odbywa wieczorną rozmowę ze
swoim Tatą który robi jej „krzyżyk na czole”, tata wyjaśnia znaczenie znaku, odwołuje się przy
tym do życia małego Jezusa. Historia ładna i krótka ale nie bezpośrednia, może być trudna
do zrozumienia dla młodszych dzieci.
„Czy Bóg widzi mnie w ciemności” Neal Lozano (3-6 lat) – Ania nocuje u dziadków i boi się
zostać sama w pokoju, Dziadek wyjaśnia jej jak to jest z tytułowym widzeniem nas
w ciemności, odnosząc się do wydarzeń z życia Jezusa.
„Cudowny sposób w jaki bobasy przychodzą na świat” Larry Christenson (dedykowana
dzieciom 3+) – książka o tym skąd się biorą dzieci, odpowiada na to pytanie biorąc pod uwagę
biblijną perspektywę, w książce jest także fragment o adopcji z perspektywy Świętej Rodziny.
ciekawe rozwiązanie bo tekst podzielony na grupy wiekowe – tym dzieciom które nie umieją
czytać odczytujemy prostszy tekst wierszowany, a dla dzieci starszych przygotowane są

szersze szczegółowe wyjaśnienia do samodzielnego czytania. Książka ilustrowana ale
w sposób „bezpieczny” dla oczu przedszkolaka.
„Opowiedz mi o Panu Bogu. Wiara.” Josef Osterwalder (5+) - Marcinek zadaje przeróżne
pytania o Pana Boga w związku z wydarzeniami z jego życia, a jego opiekun próbuje
odpowiedzieć mu na te pytania – odpowiedzi nie są bezpośrednie, ale w formie abstrakcyjnej
opowieści. 3 latek jest w stanie ich wysłuchać, ale raczej nie zrozumie związku pomiędzy
opowieścią a pytaniem. Fajny przyczynek do rozmów ze starszym przedszkolakiem, wczesna
szkoła podstawową.
„Wszyscy na Ciebie czekamy” (6+) - książka pomocna na czas Adwentu, zamieszczone jest w
niej 28 opowieści dot. konkretnych postaci Biblijnych, oczekujących na przyjście Mesjasza.
Historie maja formę rozmyślań nad losami postaci i ich związkiem z nadejściem Jezusa, ładnie
ilustrowana. Do książki dołączona plansza z grotą i miejscem do przyklejania kolejnych
postaci, a także płyta z pieśniami adwentowymi. Nakład książki wyczerpany, ale można ja
jeszcze dostać na aukcjach.
„Na ostatni guzik rok z księdzem Janem Twardowskim” (4 – 7+) – książka, która opowiada o
tym, co się dzieje w kalendarzu liturgicznym przez cały rok oraz o wydarzeniach z życia
codziennego (np. nadejście zimy) . Ma trochę obrazków, dużo refleksyjnych tekstów; cenna
pomoc w wychowaniu religijnym dzieci
„Moja księżniczko. Niebiańskie listy od Taty” Sheri Rose Shepherd (10 +) – książka dla
dziewczynek w okresie dojrzewania, napisana w formie listów od autorki i listów od Boga do
dziewczynki, z cytatami z Biblii - poruszają tematy bliskie dziewczętom w tym wieku –
wygląd, koleżanki, chłopcy, relacje rodzinne, wybory życiowe. Można ją czytać od deski do
deski lub tylko list na wybrany temat. Styl trochę amerykański, ale treść wartościowa, 170 str
BIBLIE DLA DZIECI
„Moja Biblia” Goodings Christina, 1-3 lata, Biblia dla malucha z ładnymi ilustracjami i
prostym krótkim dobrze zredagowanym tekstem, opowiada kilka najważniejszych historii
ze Starego i Nowego Testamentu, strony kartonowe, nadaje się na pierwszą Biblię, format ok.
20x20 cm, 40 stron
„Biblia Przedszkolaka” wyd. Święty Paweł – bardzo dobra biblia na wiek 2-5 lat, obejmuje
także Dzieje Apostolskie
„Biblijne wycieczki Zuzi owieczki” wyd. Vocatio – wierszowane historie biblijne
„Poszukaj i znajdź, Biblia malucha” wyd. WAM, dla spostrzegawczych bystrzaków, 2+,
rozkładówki, na których bardzo szczegółowo narysowane są sceny biblijne (6 scen)– jedna
rozkładówka to jedna scena, kartki sztywne, format A4 – książka do opowiadania, szukania,
zabawy, dla niektórych może się wydać zbyt pstrokata
„Biblia dla maluchów” wyd. Vocatio, ciekawie napisana, każda historia opowiedziana oczami
konkretnego bohatera biblijnego, (zwykle rozdział zaczyna się np. Cześć! Mam na imię
Szymon Piotr, jestem rybakiem..), ułatwia małemu dziecku zrozumienie tekstu, 1+
„Biblia naszych dzieci” E. Januszewski, 2-4 lata, ilustracje malowane ręcznie, wyraziste, proste
i dynamiczne, świetny króciutki tekst który trafia w sedno, to znaczy nie tylko przytacza

historie biblijne a przede wszystkim opowiada o Bogu który działa w różnych wydarzeniach.
Stron 400 po 1-3 zdania na stronę, do przeczytania za jednym posiedzeniem dla wytrwałego 23 latka. Bardzo dobra pozycja, niestety nakład został wyczerpany, choć czasem można na nią
trafić na allegro, dostępna w bibliotekach.
„z Jezusem przez Biblię”Sally Lloyd-Jones – (4+) - Biblia która zachwyci zarówno dziecko jak
i dorosłego, pięknie ilustrowana, napisana z wyczuciem, stawiając w centrum historii
biblijnych Jezusa (rzeczywiście jak w tytule wszystkie historie kierują uwagę na Niego)
„Ilustrowana Biblia młodych” opracowanie Hergesel Tomasz, przedział wiekowy: 10+,
świetna ilustrowana Biblia dla młodzieży, wierna oryginałowi, z fragmentami z Pisma
Świętego, wydawana za czasów naszej młodości i wciąż wznawiana, ilustracje dość dobre,
ręcznie malowane, duże i dokładne, tylko Pan Jezus trochę nieładny:); tekst nie przytłacza,
wzbogacona o mapy, 520 stron, format ok A4, prosta i nieprzegadana,
„Wielka Opowieść” - Biblia dla dzieci – wydanie protestanckie, niemniej nie widzę tam nic
złego, bardzo dobrze i pod kątem dzieci napisana

