
Projekt  „Czytam  to!”  rok  szkolny  2017/2018 

  
  
Klasa  1  SP    (dwie  książki  z  listy  oraz  jedna  dowolna  na  semestr) 
  
1.   J.  Olech  „Tadek  i  spółka”  wyd.  Egmont  seria  Czytam  sobie  
2.   Z.  Stanecka  „Robot  Robert”  wyd.  Egmont  seria  Czytam  sobie 
3.   E.  Nowak  „Szarka”  wyd.  Egmont  seria  Czytam  sobie  
4.   E.  Nowak  „Jezioro  łabędzie”  wyd.  Egmont  seria  Czytam  sobie 
5.   E.  Nowak  „Mecz  o  wszystko”  wyd.  Egmont  seria  Czytam  sobie 
6.   R.  Witek  „Psotnice  podwórkowe”  wyd.  Egmont  seria  Czytam  sobie  
7.   D.  Suwalska  „Pan  Fortepianek”    wyd.  Egmont  seria  Czytam  sobie  
8.   G.  Kasdepke  „Kasztan,  tapczan,  tralala”  wyd.  Egmont  seria  Czytam  sobie  
9.   E.  Nowak  „Rok  z  kocicą  Izabelą”  wyd.  Egmont  seria  Czytam  sobie  
10.  E.  Zarębska  „Zosia  i  fiołkowy  kapelusz”  wyd.  Centrum  Edukacji  Dziecięcej  seria  Pierwsze  

Czytanki  
11.  E.  Zarębska    „Antek  i  stara  jabłonka”    wyd.  Centrum  Edukacji  Dziecięcej  seria  Pierwsze  

Czytanki  
12.  A.  Stelmaszyk  „Tajemnica  weneckiej  maski”  wyd.  Book  House  seria  Już  czytam!  
13.  A.  Stelmaszyk  „Krzyś  i  gang  Pelargonii”  wyd.  Book  House  seria  Już  czytam!  
14.  H.  Januszewska  „Kopciuszek”  
15.  G.  Kasdepke  „Z  piaskownicy  w  świat”  wyd.  Literatura  
16.    A.Bahdaj  „Pilot  i  ja”  
17.    Asa  Lind  „Piaskowy  Wilk”  wyd.  Zakamarki  

  
  
Klasa  2  SP  (trzy  książki  z  listy  oraz  jedna  dowolna  na  semestr) 
  
1.   E.  Ostrowska  „Grześ,  Tatuś  i  Dalekie  Wędrówki”  wyd.  Skrzat  
2.   E.  Ostrowska  „Ewcia  i  drzewko  szczęścia”  wyd.  Skrzat  
3.   W.  Cesarz,  K.  Terechowicz  „Pamiętnik  grzecznego  psa”  wyd.  Literatura  
4.   W.  Cesarz,  K.  Terechowicz  „Nowe  przygody  grzecznego  psa”  wyd.  Literatura  
5.   W.  Cesarz,  K.  Terechowicz  „Wakacje  grzecznego  psa”  wyd.  Literatura  
6.   W.  Witkowski  „Burzliwe  dzieje  pirata  Rabarbara”  wyd.  bis  
7.   T.  Szwed  „Klinika  małych  zwierząt  w  Leśnej  Górce”  wyd.  bis  
8.   T.  Szwed  „Jesień  w  Klinice  Małych  Zwierząt  w  Leśnej  Górce”  wyd.  bis  
9.   J.  Sztuczyńska  „O  niegrzecznym  Barbeluku”  wyd.  Nasza  Księgarnia  
10.  G.  Kasdepke  „Detektyw  Pozytywka”  wyd.  Nasza  Księgarnia  
11.  A.  Onichimowska  „Duch  starej  kamienicy”  wyd.  Literatura  
12.  B.  Gawryluk  „Baltic  pies,  który  płynął  na  krze”  wyd.  Literatura  
13.  B.  Gawryluk  „Dżok  –  legenda  o  psiej  wierności”  wyd.  Literatura  
14.  B.  Gawryluk  „Klifka”  wyd.  Literatura  
15.  A.  Grabowski  „Niezwyciężony  Zajączek  Edzio”  wyd.  Skrzat  
16.  W.  Chotomska  „Pięciopsiaczki”  
17.  R.  Jędrzejewska-Wróbel      „Humory  Hipolita  Kabla”  wyd.  Adamada  
18.  M.  Niemycki  „Zuzia  na  zamku  Białej  Damy”  +  kolejne  tomy    
  
  



Klasa  3  SP  (trzy  książki  z  listy  oraz  jedna  dowolna  na  semestr) 
  
1.   A.  Lindgren  „Madika  z  Czerwcowego  Wzgórza”  wyd.  Literatura  
2.   A.  Lindgren  „Mio,  mój  Mio”  
3.   A.  Lindgren  „Emil  ze  Smalandii”  
4.   B.  Stenka  „Oj,  Hela”  wyd.  Literatura  
5.   Roald  Dahl  „Matylda”  
6.   E.  Leszczyńska  „Stara  Chata  i  Czarownica”  wyd.  Skrzat  
7.   M.  Wicha  „Klara:  Proszę  tego  nie  czytać!”  
8.   Mary  Norton  „Gałka  od  łóżka”  
9.   B.  Gawryluk  „Zuzanka  z  pistacjowego  domu”  wyd.  Literatura  
10.  R.  Kosik  „Amelia  i  Kuba.  Kuba  i  Amelia  
11.  J.  Korczak  „Bankructwo  Małego  Dżeka”  
12.  Ł.  Wierzbicki  „Afryka  Kazika”  wyd.  bis  
13.  Ł.  Wierzbicki  „Drzewo”  wyd.  bis  
14.  Ł.  Wierzbicki  „Machiną  przez  Chiny”  
15.  Ł.  Wierzbicki  „Wyprawa  niesłychana  Benedykta  i  Jana”  
16.  K.  Grahame  „O  czym  szumią  wierzby”  
17.  E.  Carmi,  Umberto  Eco  „Trzy  opowieści”  
18.  Anne-Cath.  Vestly  „8+2  i  ciężarówka”    
19.  R.  Skarżycki,  Tomasz  Lew  Leśniak  “Hej,  Jędrek!  Kto  tu  rządzi?”  
20.    A.  Tyszka  „Zosia  z  ulicy  Kociej”  +  kolejne  tomy    
21.    R.  Piątkowska  „Mruk.  Opowiadania  o  kotkach,  kotach  i  kociskach”  

  
  
Klasa  4  SP  (trzy  książki  z  listy  oraz  jedna  dowolna  na  semestr) 
  
1.   M.  Wicha  „Klara:  Słowo  na  „Szy”  wyd.  Czarna  Owieczka  
2.   B.  Stenka  „Masło  Przygodowe”  wyd.  Literatura  
3.   A.  Kamieńska  „Dom  w  domu”  
4.   M.  Widmark  „Antykwariat  pod  Błękitnym  Lustrem”  wyd.  Zakamarki  +  kolejne  tomy  
5.   R.  Kipling  „Księga  Dżungli”  
6.   Grey  Owl  „Przygody  Sajo  i  małych  bobrów”  
7.   R.  Piątkowska  „Zbój:  opowiadania  o  koniach  i  konikach”  wyd.  Literatura  
8.   A.  Lindgren  „Ronja,  córka  zbójnika”  
9.   S.  Szmaglewska  „Czarne  stopy”  
10.  J.  Korczak  „Kajtuś  czarodziej”  
11.  Roald  Dahl  „Charlie  i  fabryka  czekolady”  
12.  Roald  Dahl  „Charlie  i  wielka  szklana  winda”  
13.  Ferdynand  Antoni  Ossendowski  „Słoń  Birara”  
14.  M.  Szczygielski  „Czarny  młyn”  
15.  Ulysses  Moore  „Wrota  czasu”  
16.  Jacob  Grey  „Zwierzomówcy.  Znak  pająka”    
17.  A.  Stelmaszyk  „Tajemnica  klejnotu  Nefertiti”  
  
Klasy  5  SP  (trzy  książki  z  listy  oraz  jedna  dowolna  na  semestr) 
  
1.   J.  Verne  „Piętnastoletni  kapitan”  
2.   J.  Verne  „W  80  dni  dookoła  świata”  



3.   J.  Olech  „Dynastia  Niziołków”  
4.   M.  Ende  „Momo”  
5.   R.  Piumini  „Migotnik”  
6.   K.  Paterson  „Most  do  Terabithii”  
7.   Z.  Nienacki  „Księga  Strachów”  
8.   Z.  Nienacki  „Księga  urwisów”  
9.   Eleanor  H.  Porter  „Pollyanna”  
10.  R.  J.  Palacio  „Cud  chłopak”  
11.  M.  Wojtyszko  „Bromba  i  inni”  
12.  R.  L.  Stevenson  „Wyspa  Skarbów”  
13.  K.  Makuszyński  „Panna  z  mokrą  głową”  
14.  Dan  Gemeinhart  „Cała  prawda”  
15.  Ben  Rice  „Pobby  i  Dingan”  
16.    Marianne  Malone  “68  pokojów”  
17.  B.  Kosmowska  “Sezon  na  zielone  kasztany”  
18.    A.  Czerwińska-Rydel  „Słońce  na  papierze”  
19.    Rick  Riordan  „Greccy  Herosi  według  Percy’ego  Jacksona”  
  
Klasy  6-7  SP  (trzy  książki  z  listy  oraz  jedna  dowolna  na  semestr) 
  
  
1.   A.  Piwkowska  „Franciszka” 
2.   J.  London  „Biały  kieł” 
3.   Ursula  K.  Le  Guin  „Czarnoksiężnik  z  Archipelagu” 
4.   D.  Terakowska  „Władca  Lewawu” 
5.   Jose  Mauro  de  Vasconcelos  „Moje  drzewko  pomarańczowe” 
6.   John  Boyne  „Chłopiec  w  pasiastej  piżamie” 
7.   John  Boyne  „Chłopiec  na  szczycie  góry” 
8.   R.  Piątkowska  „Która  to  Malala?”   
9.   A.  Bahdaj  „Stawiam  na  Tolka  Banana” 
10.    J.  Jagiełło  „Kawa  z  kardamonem” 
11.    Agatha  Christie  „I  nie  było  już  nikogo” 
12.    Patrick  Ness  „Siedem  minut  po  północy” 
13.    B.  Stenka  „Sekundnik” 
14.    Harper  Lee  „Zabić  drozda” 
15.    Niziurski  „Niewiarygodne  przygody  Marka  Piegusa” 
16.    A.  Mańczyk  „Jajecznica  na  deszczówce” 
17.    M.  Zusak  „Złodziejka  książek” 
18.    Jostein  Gaarder  „Świat  Zofii” 
19.    M.  Musierowicz  „Kłamczucha” 
20.    Arthur  Conan  Doyle  „Przygody  Sherlocka  Holmesa” 
21.    Arthur  Conan  Doyle  “Pies  Baskervillów” 
22.    B.  Kosmowska  “Pozłacana  rybka” 
23.    B.  Ciwoniuk  “Igor” 
24.    B.  Ciwoniuk  “Ania” 
25.    B.  Kosmowska  “Buba” 
26.    K.  Siesicka  “Jezioro  osobliwości” 

  


