
KSIĄŻKI POZWALAJĄ ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA, HOBBY, 

ZASPOKAJAĆ CIEKWOŚĆ DZIECKA W KAŻDYM WIEKU I W KAŻDEJ DZIEDZINIE

Współczesny rynek książek dla dzieci jest ogromny i bardzo różnorodny. Każdy może 

znaleźć dla siebie coś pasjonującego. Niestety, w tej różnorodności nietrudno o dezorientację. 

Wiedząc jednak, że czytanie ma nieoceniony udział w rozwoju osobowości, w tym miejscu 

pragnę polecić książki, które nie tylko zaciekawią młodego czytelnika, ale również pomogą 

mu przyswoić wiedzę i pozwolą czerpać wzorce osobowe. Rodzicom natomiast umożliwią 

poznanie zainteresowań dziecka, a także sprzyjać będą ukierunkowaniu doboru literatury. 

          We wcześniejszej prezentacji polecałam twórczość Janusza Korczaka – poruszającą 

tematykę uczuciowości i psychiki dzieci. W tym miejscu chciałabym również polecić książkę 

tego autora. „Uparty chłopiec” to opowieść otwierająca serię książek dla dzieci o uczonych, 

których praca i osiągnięcia miały wpływ na życie ludzi. Jest to krótki szkic o życiu Ludwika 

Pasteura. Korczak pisząc „Upartego chłopca” i czerpiąc z materiału biograficznego cytuje 

listy rodzinne, między innymi z francuskiej biografii Pasteura. Utwór ten, napisany prostym 

językiem, ma niewątpliwie bardzo źródłowy charakter. Jest to powieść o ciężkiej pracy 

i spełnionych marzeniach. Dla zachęcenia do sięgnięcia po „Upartego chłopca” niech posłuży 

wypowiedź samego autora, wyjaśniająca co skłoniło go do napisania opowieści o Ludwiku 

Pasteurze: „Pisałem po to, żeby dzieci teraz dorastające (pierwsze wydanie w 1937 r.) 

wiedziały, że są także na świecie inni ludzie, którzy poświęcili swoje życie nie na to by 

unicestwić człowieka, lecz by wyzwolić go, żeby wzbogacić i uszlachetnić istotę ludzką”. 

Dzieło Janusza Korczaka to klasyka literatury dziecięcej, ale po podobne tematy w swojej 

twórczości dla dzieci sięgają również współcześni pisarze.   

 W obecnych czasach autorzy, przedstawiając sylwetki uczonych, stworzyli cykl 

książek dla najmłodszych. „Moi bohaterowie” to seria, która opowiada o sławnych ludziach, 

którzy dokonali wielkich rzeczy. Poznajemy ich życie, z bliska przyglądamy się ich 

dokonaniom, ich losom. W cyklu ukazały się książki o Marii Skłodowskiej-Curie, Juliuszu 

Verne, Albercie Einsteinie i Fryderyku Chopinie. Są to biografie ludzi, którzy swoimi 

dokonaniami wpłynęli nie tylko na czasy, w których żyli, ale także na przyszłe pokolenia. 

Z książek tych, mimo prostej formy, płynie przesłanie – jeśli czegoś pragniemy, to mimo 

przeciwności możemy tego dokonać.

Następny cykl książek, dedykowanych przedszkolakom – „Mali wielcy”, może być 

bardzo inspirującą lekturą. Wśród  tytułów składających się na tę serię znajdziemy opowieści 

o życiu Coco Chanel, Fridy Khalo, Stephena Howkinga, jak również Marii Skłodowskiej-



Curie. Autorką tego cyklu jest hiszpańska pisarka Maria Isabel Sanchez Vegara, która pragnie 

ukazywać dzieciom wybitne osoby z czasów, gdy były dziećmi. Dzięki temu zabiegowi 

uświadamia dzieciom, że sławni ludzie nie od razu urodzili się wybitni, że też byli dziećmi.

Również Jakub Skworz w serii o wielkich Polakach, w wersji bardzo uproszczonej, 

dostosowanej do młodego czytelnika ale w cudownej formie graficznej, przybliża dzieciom 

postaci wybitne. Z książki „Mania Skłodowska” dzieci dowiedzą się czy Mania Skłodowska 

lubiła się uczyć, w co się bawiła z rodzeństwem, o czym marzyła. Z kolei w książce „Adaś 

Mickiewicz. Łobuz i mistrz”, pierwszej z cyklu o wielkich Polakach, autor w fascynujący 

sposób przedstawia losy Adama Mickiewicza. Książka ta jest próbą odczarowania „wieszcza 

narodowego” i pokazania go jako człowieka – dziecka, studenta, który tak jak każdy 

przeżywa radości i dramaty w swoim życiu. Obie książki są oparte na faktach z życia postaci 

opisanych przez Skworza. Autorowi należą się słowa uznania za pomysł. Opowieści wciągają 

czytelnika od pierwszych słów. To jest literatura tworzona z myślą o dzieciach, ale zaciekawi 

także dorosłego czytelnika. Sięgając po te książki możemy czerpać przyjemność również 

dzięki ilustracjom, które obrazują zawarte w nich historie. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                         

xxxxx  Polecam – sami zobaczcie i przeczytajcie!

Na zakończenie chciałabym jeszcze polecić książkę Katherine Halligan „Jej historia. 

50 kobiet i dziewczyn, które zadziwiły świat”. To 50 opowiadań o śmiałych 

przywódczyniach, utalentowanych artystkach, zaangażowanych mentorkach, opiekuńczych 

uzdrowicielkach i nieprzeciętnych myślicielkach, które odważnie podejmowały wyzwania 

stawiając czoła przeciwnościom losu. Ich odwaga i siła oraz niezłomność stały się wzorem do 

naśladowania tym bardziej, że bohaterki były prekursorkami w dziedzinach zarezerwowanych 

wcześniej dla mężczyzn. Książka ta jest podzielona na kilka rozdziałów zatytułowanych

- Uwierz i zdobywaj

- Ryzykuj i twórz

- Chroń i pomagaj

- Myśl i rozwiązuj

- Trwaj i zwyciężaj.

W każdym rozdziale znajdziemy informacje i ciekawostki o kobietach, które dokonując 

wyborów zmieniały i zadziwiały świat, które chciały mieć wpływ nie tylko na swoje życie, 

ale także innych ludzi. Być może wśród tych 50 historii znajdziemy te, o których mało 

wiemy, mimo że miały znaczenie dla kształtu naszego świata.

              Fantastyczna książka, która każdemu, kto po nią sięga przypomina, że nie ma rzeczy 

niemożliwych, że warto spełniać marzenia i że warto wierzyć w siebie. Nie tylko dzieciom 



polecam tę książkę, ale także młodzieży i rodzicom, chociaż jest ona według Empiku 

przeznaczona dla dzieci w wieku 9 – 12 lat.

         Dzięki takim książkom historia ludzkości wyda się naszym pociechom ciekawsza 

i bardziej fascynująca, a co za tym idzie również inspirująca. Może opowieści te pomogą 

młodym czytelnikom w odnalezieniu własnych pasji i talentów.

Janusz Korczak „Uparty chłopiec” wyd.1960 r.
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Jakub Skworz  „Adaś Mickiewicz. Łobuz i mistrz” wyd. 2017

                          „ Mania Skłodowska” wyd. 2018


