
Biblioteka szkolna proponuje 
KSIĄŻKOWĄ ŚWIĄTECZNĄ UCZTĘ



Dziewczynka z zapałkami” Hansa Christiana 

Andersena jest historią o Bożym Narodzeniu, 

które nie  zawsze jest wesołe.

„Opowieść wigilijna”, Charlesa 

Dickensa jest historią przenikniętą 

duchem świąt.

Astrid Lindgren w książce „Dzieci 

z Bullerbyn” opowiada o przygodach 

swoich bohaterów oraz o szwedzkich

zwyczajach i tradycjach, w tym także 

świątecznych.

„Dziadek do orzechów”. 

O. Hoffmana, to bajkowa historia, 

której bohaterką jest m. in. 

niezwykła dziewczynka, 

dostrzegająca najcudowniejsze 

rzeczy nie widziane przez innych.

Świąteczne książki z półek Waszych rodziców



Opowieści świąteczne o zwierzątkach

To ciepłe, pełne uroku oraz magii,

historie dziejące  się  w okresie Bożego 

Narodzenia, ze zwierzętami  jako  głównymi 

bohaterami. Towarzyszy im przedświąteczna 

gorączka czasami prowadząca do  przykrych 

zapomnień, ale też wrażliwość na innych.



Opowiadania i Wierszyki pod choinkę 

Niezwykłą podróż po zaczarowanym świecie ciepłych, wigilijnych wierszy i opowiadań proponują  popularni autorzy polskiej 

literatury.



Magiczni bohaterowie: renifer Gwiazdonos, 

para aniołów i krasnale robią niezwykłe 

rzeczy przynosząc dzieciom prezenty, których 

nie można kupić za pieniądze.

Poruszająca opowieść o pewnym 

chłopcu i jego magicznej, świątecznej 

przygodzie.

Historia, w której wielką rolę odgrywa 

wiara, że wszystko jest możliwe. 

Trochę świątecznych niezwykłości



Świąteczne historie, różne bohaterki, nie zawsze takie same sposoby i metody przygotowania się do Świąt. Często zaskakujące i niefortunne zdarzenia, 

dziejące się w atmosferze Bożego Narodzenia, można spotkać w prezentowanych książkach. 

Bohaterki świątecznych książek



Prawdziwa historia 

o biskupie Mikołaju z Miry.

Muppety Jima Hensona  

na Gwiazdkę.

Bohaterów świątecznych książek

Z Tappim i jego przyjaciółmi można 

wędrować choćby na koniec świata.

Mikołaj Świątek i przyjaciele  

obdarowujący dzieci z Domu 

Dziecka i pamiętający 

o tych,  którzy są samotni. 

Muminki i ich Wigilia.



Święta z przygodą 



Piękna bożonarodzeniowa opowieść, 

pełna ciepła i uroku, subtelnie 

poruszająca sprawy ważne w życiu 

każdego dziecka.

Urocza gawęda o świętach, aniołach, 

piernikach i śmiesznych zdarzeniach 

z życia Małgorzaty Musierowicz.
W tej książce przez  jeden dzień  można 

odwiedzić wiele różnych domów

i zobaczyć wiele różnych Wigilii.

Dzięki McDusi, można spędzić czas 

w przyjaznym domu Borejków w okresie 

świąt Bożego Narodzenia.

Święta z Małgorzatą Musierowicz i jej córką



Wyjątkowe Święta



Magię Świąt



Książki, które pokazują dlaczego warto pamiętać o corocznym kalendarzu i podtrzymywać tradycje świąteczne, rodzinne, religijne  …

Świąteczne tradycje 



Agnieszka Nożyńska-Demianiuk dostarcza wielu  ciekawych 

informacji  o świętach Narodzenia Pańskiego. 

Jak Boże Narodzenie świętują ludzie w innych krajach?

Co symbolizuje szopka?  Na te i na inne okołoświąteczne 

pytania można tu znaleźć odpowiedzi.

Trochę wiadomości o Świętach 



Kompendium wiedzy o świętach w Polsce.

Mini-przewodniki po świętach Bożego Narodzenia 

na całym świecie z Mikołajem jako oprowadzającym.  

Jeszcze trochę wiedzy o Bożym Narodzeniu

Mały miś prezentuje święta 

Bożego Narodzenia oraz zwyczaje 

w Polsce i w 21 krajach.



Pomysły i propozycje na prezenty, dekoracje, ozdoby do samodzielnego wykonania.

Świąteczne „Zrób to sam”



Łamigłówki i zagadki na świąteczny czas

trochę

W długie zimowe wieczory, kiedy może wkraść się trochę nudy, można 

pobawić się w rozwiązywanie różnorodnych łamigłówek



Malowanki na Gwiazdkę

Miłym sposobem na spędzenie czasu może być malowanie

i kolorowanie świątecznych obrazków.



Przepisy na świąteczne potrawy. 

Kulinarne Święta



Świąteczne zakrzątanie w Kaczogrodzie.

Najpiękniejsze opowieści na czas Bożego Narodzenia.

Bajeczne Święta



Prezentowane książki znajdują się

w naszej bibliotece. 

Zapraszamy w godzinach pracy biblioteki.

Wcześniej można złożyć zamówienie przez Teamsa.


