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Renata Piątkowska

OPOWIADANIA
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

czyta Artur Barciś
2 CD audio 
ISBN 978-83-7551-193-2

OPOWIADANIA
Z PIASKOWNICY

czyta Artur Barciś
2 CD audio
ISBN 978-83-7551-228-1

PIEGOWATE OPOWIADANIA

czyta Artur Barciś
2 CD audio 
ISBN 978-83-7551-276-2

PAKIET

czyta Artur Barciś
4 CD audio
ISBN 978-83-7551-412-4

NIE MA NUDNYCH DNI

czyta Artur Barciś
3 CD audio
ISBN 978-83-7551-317-2

Łukasz Wierzbicki

AFRYKA KAZIKA

czyta
Jacek Kawalec
2 CD audio
ISBN 978-83-7551-245-8

Wojciech Witkowski

BURZLIWE DZIEJE PIRATA
RABARBARA

czyta 
Modest Ruciński
2 CD audio
ISBN 978-83-7551-250-2

DALSZE BURZLIWE DZIEJE 
PIRATA RABARBARA

czyta
Modest Ruciński
3 CD audio
ISBN 978-83-7551-380-6

AUDIOBOOKI
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JESZCZE DALSZE BURZLIWE
DZIEJE PIRATA RABARBARA

czyta
Modest Ruciński
3 CD audio
ISBN 978-83-7551-399-8

PAKIET
PIRAT RABARBAR

czyta
Modest Ruciński
7 CD audio
ISBN 978-83-7551-452-0

Tomasz Szwed

KLINIKA MAŁYCH ZWIERZĄT 
W LEŚNEJ GÓRCE

czyta
Tomasz Szwed
CD audio
ISBN 978-83-7551-400-1

Marcin Pałasz
B@JKI

czyta
Jacek Kawalec
3 CD audio
ISBN 978-83-7551-291-5

STRASZYĆ NIE JEST ŁATWO

czyta
Waldemar Barwiński
3 CD audio
ISBN 978-83-7551-411-7

Agnieszka Frączek 

PRZEDSZKOLUDKI 

czyta
Julia Kamińska
CD audio
ISBN 978-83-7551-443-8 

w przygotowaniu

Joanna Wachowiak

BARTEK, LENKA I SNY

czyta
Jacek Kawalec
CD audio

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Marta Berowska 
USYPIANKI STO BAJEK
ilustracje Dorina Maciejka 

ISBN 978-83-7551-308-0
format 205 x 205 mm
128 str., oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 3-7 lat

Zbiór króciutkich, ciepłych i pogodnych 
bajeczek o żabkach, motylkach, bie-
dronkach, świerszczach, pszczółkach, 
ptaszkach, kózkach, owieczkach, a nie-
kiedy także o dzieciach. Doskonałe do 
usypiania w pogodnym nastroju!

Michael Broad 
NIEZAPOMINAJEK
przełożyła Elżbieta Desperak

ISBN 978-83-7551-233-5
format 260 x 265 mm
32 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 3-7 lat

Pięknie ilustrowana autorska książka 
Michaela Broada o słoniku, który zapo-
mniał o przestrogach mamy i odłączył 
się od stada, gdy znalazł coś, co wyda-
wało mu się niezapominajką. W porę 
jednak przypomniał sobie o tym, jak 
bardzo mama go kocha. Prosta, lecz 
wzruszająca historia, wkomponowana 
w niezwykłej urody ilustracje, utwierdza 
dziecko w poczuciu bezpieczeństwa, 
jakie zapewnia mu bliskość mamy, oraz 
uczy okazywania uczuć.

Michael Broad 
NIEWIARYGODNE 

PRZYGODY JACKA PLACKA
ilustracje Autora

przełożyła Iwona Czarkowska
dla dzieci powyżej 7 lat

Cykl książek o niewiarygodnych dla do-
rosłych, ale prawdziwych przygodach, 
które przydarzają Jackowi Plackowi. 
Jego mama twierdzi, że Jacek wszyst-
ko zmyśla, nauczyciele mają pretensje, 
że buja w obłokach, zamiast uważać na 
lekcjach, tymczasem on w szkolnej ko-
tłowni spotyka najprawdziwszego smo-
ka i przeżywa mrożącą krew w żyłach 
chwilę, gdy nauczycielka zmienia się 
w wilkołaka! Wszystkie przygody spi-
suje w notesie, samodzielnie ilustrując 
i robiąc zabawne dopiski.

MOJA NAUCZYCIELKA
JEST WILKOŁAKIEM!

ISBN 978-83-7551-247-2
format 128 x 198 mm
144 str.
oprawa miękka

3 niewiarygodne przygody:
Moja nauczycielka jest wilkołakiem!, 
Potworna opiekunka, 
Uciekająca mumia.
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SZKOLNY SMOK

ISBN 978-83-7551-239-7
format 128 x 198 mm
144 str.
oprawa miękka

3 niewiarygodne przygody: 
Szkolny smok, 
Zaginiony troll, 
Podstępny duch. 

FUTBOLOWA BESTIA

ISBN 978-83-7551-246-5
format 128 x 198 mm
144 str.
oprawa miękka

3 niewiarygodne przygody:
Futbolowa bestia,
Morski potwór, 
Upiór.

ODWIEDZINY WAMPIRA

ISBN 978-83-7551-331-8
format 128 x 198 mm
144 str.
oprawa miękka

3 niewiarygodne przygody:
Odwiedziny wampira, 
Fryzjerzy z piekła rodem, 
Nawiedzony zamek.

Iwonna Buczkowska
O DOBOSZU 
drewnianym ludku, 
który mieszkał w ogródku
ilustracje Aleksandra Kucharska-Cybuch

ISBN 978-83-7551-278-6
format 165 x 235 mm
144 str.
oprawa twarda

dla dzieci w wieku 5-10 lat

Opowieść o ogrodowym drewnianym 
ludku, który przez całe lato stał dumnie 
na klombie podziwiany przez ludzi, a na 
zimę został schowany do szopy wraz 
z innymi nieprzydatnymi zimą sprzętami. 
Samotny i niepewny swego losu Dobosz 
może liczyć tylko na towarzystwo rodzi-
ny rozbrykanych myszek, na które kiedyś 
spoglądał z góry. Teraz jednak dzięki nim 
uczy się bliskości, współodczuwania, ro-
zumienia innych, dzielenia się i poma-
gania w potrzebie. Uczestnicząc w przy-
godach, radościach i smutkach mysiej 
rodziny, poznaje przyjaźń, dzięki której 
jego życie znów staje się piękne. 

Iwona Czarkowska 
SZARLOTKA PACHNĄCA
MARZENIAMI 
ilustracje Katarzyna Sadowska 

ISBN 978-83-7551-327-1
format 135 x 205 mm
208 str.
oprawa miękka
e-book:
ISBN 978-83-7551-372-1 

dla czytelnika powyżej 8 lat

NOWOŚĆ
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Tuśka naprawdę ma na imię Karolina, 
a kiedy przyjeżdża na wakacje do Domu 
Pod Czterema Zegarami, pensjonatu, 
w którym pracują jej rodzice, zostaje 
Szarlotką. Nazywa ją tak malowniczy 
i roztargniony kucharz Bazyli. Dziew-
czyna ma tak niezwykły węch, że potrafi 
rozpoznać składniki gotowanych po-
traw, czym natychmiast zaskarbia sobie 
przyjaźń Bazylego. Wspólnie próbują 
odnaleźć niezawodny przepis dziadka 
Bazylego na potrawę, która kucharzowi 
z Domu Pod Czterema Zegarami zapew-
ni zwycięstwo w konkursie kulinarnym. 
Pojawia się też Patryk, który darzy Tuś-
kę sympatią. Mnóstwo zwariowanych 
przygód, rozwiązywanie tajemnic i cie-
kawostki kulinarne oraz przepisy wspa-
niałych potraw, m.in. pysznej szarlotki.

Agnieszka Frączek
SŁOŃ NA HULAJNODZE
ilustracje Iwona Cała

ISBN 978-83-7551-309-7 
format 205 x 285 mm 
108 str. 
oprawa twarda 

dla dzieci
w wieku 5-12 lat

Pięknie ilustrowany zbiór wierszy 
Agnieszki Frączek. Zabawy słowne, 
wiersze ćwiczące język, wesołe i inteli-
gentne, pełne niezwykłych, zaskakują-
cych skojarzeń, sprawią radość każdemu 
dziecku. 

Agnieszka Frączek
CHICHOPOTAM
ilustracje Iwona Cała

ISBN 978-83-7551-162-8
format 205 x 285 mm 
104 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-12 lat

(książka z płytą CD)

Kolorowo ilustrowane, wesołe, skrzące 
się dowcipem, pełne zabaw słownych 
i zaskakujących skojarzeń wiersze zna-
nej i lubianej autorki. Do książki do-
łączono płytę CD (52 min), na której 
aktorzy czytają 27 wybranych wierszy 
(z ilustracją muzyczną).
Książka nominowana w 2006 r. 
do nagrody BESTELLERek.

Agnieszka Frączek
ZIELONO MI!
ilustracje Ewa Poklewska-Koziełło

ISBN 978-83-7551-182-6
format 200 x 250 mm
52 str.
oprawa twarda 

dla dzieci 
w wieku 5-12 lat

Kolejny tomik wierszy Agnieszki Frą-
czek, jak zwykle wesołych, dowcipnych 
i łamiących języki, tym razem napisa-
nych w zielonych okularach –wiosen-
nych i bardziej radosnych niż zwykle.
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Agnieszka Frączek
KOTOSTROFY
czyli o kotach strofy
ilustracje Iwona Cała

ISBN 978-83-7551-241-0
format 205 x 205 mm
60 str.
oprawa twarda 

dla dzieci 
w wieku 5-12 lat

Pewnego dnia do domu pani Agnieszki 
zawitały dwa czarno-białe dachowce 
mazurskie: Kapsel i Zakrętka. Małe koty 
potrafią niezwykle urozmaicić życie wła-
ściciela, psotami i figlami doprowadza-
jąc do licznych koto-strof w mieszkaniu. 
Stały się jednak ulubieńcami całej rodzi-
ny, a nawet psa, oraz niezrównaną inspi-
racją poetycką, o czym świadczy nowy 
zbiór wierszy. 

Agnieszka Frączek
PRZEDSZKOLUDKI 
sto radości i dwa smutki
ilustracje Ewa Poklewska-Koziełło

ISBN 978-83-7551-312-7
format 200 x 250 mm
40 str.
oprawa twarda 

dla dzieci 
w wieku 3-7 lat

Przedszkolny dzień ukazany w wesołych, 
łamiących języki wierszach i krótkich 
opowiadaniach. O maluchach i starsza-
kach, znaczkach na workach z kapcia-
mi, przedszkolnych atrakcjach, zabawie 
w piaskownicy, leżakowaniu, rysowaniu, 

lepieniu plasteliny, podwieczorku, a na-
wet o przedszkolnym balu. 

Agnieszka Frączek
SPRĘŻYNEK
EKOLOGIA
ilustracje Jola Richter-Magnuszewska

ISBN 978-83-7551-406-3
format 200 x 250 mm
96 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-12 lat

Pierwsza z cyklu książek o Sprężynku – 
ludziku-maskotce samodzielnie wyko-
nanym przez Antosia ze starej sprężyny 
zegara. Sprężynek służył do zabawy, 
gdy Antoś chorował na ospę, a potem 
stał się jego nieodłącznym, bardzo mą-
drym przyjacielem. Jak przystało na lu-
dzika powstałego z recyklingu, Spręży-
nek wiele mówi o ochronie środowiska. 
Zabawna historia o walorach edukacyj-
nych przeplatana wspaniałymi, dowcip-
nymi i mądrymi wierszami.

Agnieszka Frączek
Dorota Dziamska

ORIGAMI Z WIERSZYKAMI
ilustracje Beata Kulesza-Damaziak

dla dzieci w wieku 3-8 lat

Seria książeczek o przygodach papie-
rowej kaczuszki Omi. Każda książka 
– oprócz opowiadania o przygodach 
kaczuszki – zawiera 10 modeli origami 

NOWOŚĆ
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wraz z instrukcją składania oraz wierszy-
ki o każdej składanej formie.
Dostępne są także komplety kółek do 
wykonania form z każdej książki.

CIEKAWSKA KACZUSZKA OMI

ISBN 978-83-7551-151-2
format 210 x 230 mm 
48 str.
oprawa miękka

KACZUSZKA OMI NA WSI

ISBN 978-83-7551-152-9
format 210 x 230 mm
48 str. 
oprawa miękka

KACZUSZKA OMI 
NA WYCIECZCE

ISBN 978-83-7551-185-7
format 210 x 230 mm 
48 str.
oprawa miękka

OMI NICZEGO SIĘ NIE BOI

ISBN 978-83-7551-232-8
format 210 x 230 mm 
48 str.
oprawa miękka

Melania Kapelusz 
KRASNOLUDKI
ilustracje Ewa Poklewska-Koziełło

ISBN 978-83-7551-387-5
format 205 x 195 mm
84 str.
oprawa twarda 

dla dzieci 
w wieku 3-7 lat

Ada nie miała pojęcia, że w domu 
oprócz niej, rodziców i psa Paska miesz-
ka ktoś jeszcze. Pewnie dlatego, że bar-
dzo trudno jest zobaczyć krasnoludka. 
A tymczasem było ich aż trzynastu 
i nieustannie przytrafiało im się coś nie-
oczekiwanego i zabawnego. Pięknie ilu-
strowany zbiór dowcipnych opowiadań 
o przygodach krasnoludków.

Monika 
Kowaleczko-Szumowska
FAJNA FERAJNA
ilustracje Elżbieta Chojna

ISBN 978-83-7551-407-0
format 164 x 235 mm
124 str.
oprawa twarda 

dla dzieci 
powyżej 8 lat

Wzruszające, barwne i niepozbawione 
humoru wspomnienia dzieci z Powsta-
nia Warszawskiego. Przeżyli powstanie, 
choć nieraz byli w poważnych opałach. 
Halinka ratowała psy i koty. „Kazimierz” 
przekazywał meldunki i roznosił po-
wstańczą prasę. „Hipek” pełnił służbę 

NOWOŚĆ
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w warszawskich kanałach. Mirek uciekł 
z domu, by walczyć na pierwszej linii. 
Żydowscy bracia Zalman i Perec przyłą-
czyli się do powstańców po upadku get-
ta i tułaczce po ulicach Warszawy. Dzie-
więcioletni Jureczek był najmłodszym 
zaprzysiężonym żołnierzem AK i służył 
na Mokotowie. Basia ukrywała się w nie-
ludzkich warunkach w warszawskich 
piwnicach. A łączniczka Jaga, już niemal 
dorosła, podnosiła wszystkich na duchu 
w najtrudniejszych chwilach. Doskonała 
lekcja historii.
Na podstawie losów bohaterów powstał 
film – do obejrzenia na stronie 
www.fajnaferajna.pl.

GUPIKOWO
ilustracje Przemysław Liput

ISBN 978-83-7551-207-6
format 123 x 195 mm
120 str.
oprawa miękka
e-book:
ISBN 978-83-7551-213-7

dla dzieci powyżej 8 lat

Zabawne perypetie czwórki rodzeń-
stwa, wesołej opiekunki Madzi i bardzo 
wielu ryb akwariowych. Trzynastoletniej 
Marysi udaje się zrealizować marzenie 
o posiadaniu akwarium, a w hodow-
li rybek dzielnie wspomaga ją trochę 
zwariowany brat Mikołaj i mała Zosia 
oraz jej opiekunka Madzia, której tata 
jest doświadczonym akwarystą. Wkrót-
ce opieka nad rybkami zaabsorbuje całą 
rodzinę...

w przygotowaniu

WYBRYKI Z AMERYKI

Kolejna część przygód bohaterów „Gupi-
kowa” – tym razem w Ameryce. Rodzina 
wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, i to 
dwukrotnie! Najpierw jest to wakacyjna 
wyprawa, a potem kilkumiesięczny wy-
jazd służbowy taty. Dla najmłodszej z ro-
dzeństwa, Zosi, to duże przeżycie. Tro-
chę się boi lotów samolotem i rozmów 
po angielsku, więc choć miło wspomina 
przygody z wakacyjnej wyprawy – oglą-
danie żółwi morskich, gigantycznych 
kaktusów, wyprawę do Wielkiego Ka-
nionu, a nawet spotkanie z niedźwiedzi-
cą – nie ma ochoty jechać tam na dłużej 
i chodzić do amerykańskiej szkoły. A za-
nim rozpocznie naukę, czeka ją wizyta 
w słynnym więzieniu Alcatraz. 

Małgorzata Kur 
KRÓL ZWIERZĄT 
ilustracje Joanna Rusinek

ISBN 978-83-7551-360-8
format 200 x 200 mm
24 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-9 lat

Kuba zastanawia się, do jakiego zwie-
rzęcia mógłby porównać swego tatę. 
Czy tata jest jak lew? Tata pracuje 
w domu i opiekuje się młodszą siostrą 
Kuby, sprząta i gotuje obiady. Mama jest 
wiecznie zapracowana, często wyjeżdża 
i na nic nie ma czasu. Zastanawiając się 
tak, chłopiec dochodzi do wniosku, że 



Pełna oferta i aktualizowne zapowiedzi na stronie www.wydawnictwobis.com.pl  9

ma supertatę, którego można porównać 
z prawdziwym królem zwierząt.
Książka nagrodzona w konkursie Insty-
tutu Spraw Publicznych „Partnerstwo 
– równe szanse dla kobiet i mężczyzn”.

Sarah Lean  
MÓJ PIES BEZDOMNY
przełożyła Anna Pajek
ilustracje Aneta Krella-Moch

ISBN 978-83-7551-304-2
format 135 x 205 mm
200 str. 
oprawa miękka

dla dzieci powyżej 8 lat

Gdy Cally spostrzega swą zmarłą mamę 
w dzień urodzin taty (tak się składa, że 
jest także pierwsza rocznica jej śmierci), 
jasną, wyraźną i rzeczywistą, jak wszyst-
ko dookoła, nikt jej nie wierzy. Ani tata, 
który nie jest w stanie wypowiedzieć 
imienia żony, odkąd zmarła, ani brat, za-
mknięty w swoim pokoju i skupiony na 
grach komputerowych, ani dziadkowie. 
Wkrótce potem Cally zostaje uznana 
w szkole za osobę, która wszystko psuje, 
przyjaciółki odwracają się od niej, a oj-
ciec zmusza rodzinę do przeprowadzki. 
Wszystko w życiu dziewczynki układa 
się nie tak. Poza tym, czy jest sens mó-
wić, skoro nikt cię nie słucha? Jedyną 
poza Cally istotą, która widuje zmarłą, 
jest bezpański pies, wilczarz. Zdaje się 
pojawiać zawsze wtedy, gdy ukazuje 
się mama Cally. Czy Cally zdoła, milcząc, 
przekonać kogokolwiek, że mama da-

lej jest z nimi i że wielki, kosmaty pies 
o srebrnoszarej sierści powinien za-
mieszkać właśnie u nich?

Katarzyna Matejek
JAK KRZYŚ I BRYŚ
ZDOBYWALI HALO 
ilustracje 
Ewa Beniak-Haremska 

ISBN 978-83-7551-401-8
format 200 x 250 mm
56 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 4-8 lat

Opowieść o małym Krzysiu, który marzył 
o tym, by mieć telefon komórkowy i móc 
opowiadać bajki na dobranoc swojemu 
ukochanemu psu Brysiowi. Tata opowia-
dał Krzysiowi bajki co wieczór, jednak 
Bryś nie mógł ich słyszeć, bo był psem 
podwórkowym. A kiedy tata pewnego 
wieczoru popatrzył na księżyc i powie-
dział: „Jakie piękne halo!”, Krzyś wpadł 
na pomysł, żeby takie halo zdobyć i już 
zawsze mieć łączność z Brysiem. Ciepła, 
baśniowa opowieść o sile dziecięcej wy-
obraźni i niezwykłej więzi z psem.

Urszula Morga 
PANDA BONIA
ilustracje Bogna Pniewska

ISBN 978-83-7551-413-1
format 205 x 205 mm
32 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 4-8 lat

NOWOŚĆ
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Opowieść o małej pandzie Boni, która 
nie umiała chodzić po drzewach i choć 
cała rodzina namawiała ją do podejmo-
wania prób i ćwiczeń, Bonia uznała, że 
się tego nie nauczy.  I wszystko toczy-
łoby się jak zwykle, gdyby Bonia nie 
zaprzyjaźniła się ze Szczekuszką, która 
potrzebowała pomocy. A żeby pomóc, 
trzeba było wejść na drzewo…
Opowieść terapeutyczna motywująca 
dzieci w trakcie rehabilitacji oraz poko-
nywania rozmaitych życiowych barier.

Aneta Noworyta
STRACHY NA LACHY 
ilustracje Jolanta Marcolla

ISBN 978-83-7551-405-6
format 200 x 250 mm
40 str.
oprawa twarda

dla dzieci w wieku
5-10 lat

Dzieci zafascynowane są postaciami 
fantastycznymi z kultury celtyckiej 
i skandynawskiej, a nierzadko nie znają 
tych z naszego rodzimego słowiańskie-
go folkloru. Wierszowana prezentacja 
strzyg, rusałek, lich, baboków, wod-
ników, kikimor, ubożąt, bazyliszków, 
płanetników i innych fantastycznych 
postaci wraz z informacjami na temat 
związanych z nimi wierzeń.

Marcin Pałasz
B@JKI
ilustracje Elżbieta Kidacka

ISBN 978-83-7551-277-9
format 145 x 190 mm
248 str.
oprawa miękka
ze skrzydełkam
e-book:
ISBN 978-83-7551-291-5i

dla dzieci 
w wieku 6-12 lat 

Zabawne, przewrotne, nieco zwariowa-
ne i bardzo nowoczesne – bajki dla dzie-
ciaków XXI wieku. Tutaj Smok Wawelski 
ma swój telefon komórkowy, a dziew-
czynka w zielonym kapturku pomaga 
sklerotycznemu i niedowidzącemu wil-
kowi. Złota rybka wspólnie ze stanowią-
cym przynętę robakiem wyprowadzają 
wędkarza w pole, a Baba Jaga, wspoma-
gana przez Jaśka i Małgosię, robi karierę 
jako rapująca Baba Dżaga. Dobra zaba-
wa i dużo śmiechu gwarantowane! 
Marcin Pałasz jest znanym, lubianym 
i wielokrotnie nagradzanym autorem 
książek dla dzieci i młodzieży. 

Marcin Pałasz 
STRASZYĆ NIE JEST ŁATWO 
ilustracje Jolanta Marcolla

ISBN 978-83-7551-383-7
format 165 x 235 mm
172 str. 
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 6-12 lat
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W opuszczonym dworze mieszka 
czwórka duchów. W obejściu są też wil-
kołak, wampir i strzyga, nie ma jednak 
ludzi, których stare zjawy mogłyby stra-
szyć. Gdy więc pojawia się ekipa remon-
towa, a w ślad za nią nowi mieszkańcy, 
duchy mają okazję sprawdzić, czy nie 
wyszły z wprawy. Okazuje się jednak, że 
gdy się ma do czynienia z tak malowni-
czą rodzinką jak przybysze, straszyć nie 
jest łatwo. 
Nowe wydanie książki nominowanej 
w 2004 roku  do nagrody IBBY.

Marcin Pałasz 
WAKACJE W WIELKIM
MIEŚCIE
ilustracje Katarzyna Sadowska

ISBN 978-83-7551-384-4
format 135 x 205 mm
144 str.
oprawa miękka

dla czytelnika
 powyżej 8 lat

W pierwszy dzień wakacji Bąbla budzi 
hałas za oknem, a wkrótce mama pakuje 
walizkę i niespodziewanie wyjeżdża do 
babci, zastawiając chłopca z tatą i psem 
w mieście. Chwilę później w budynku 
pojawiają się nowi sąsiedzi, a przede 
wszystkim Kaja, właścicielka uciekającej 
świnki morskiej. I tak zaczyna się lato 
pełne przygód, niespodzianek i wyjąt-
kowo zabawnych sytuacji.
Książka nominowana do nagrody im. 
Kornela Makuszyńskiego w 2005 r.

Marcin Pałasz
DASZ RADĘ, MARCELKO!
ilustracje Katarzyna Sadowska

ISBN 978-83-7551-404-9
format 123 x 195 mm
96 str.
oprawa miękka

dla dzieci 
w wieku 6-10 lat

Marcelka po wypadku chodzi o kuli 
i musi dużo ćwiczyć, żeby wyzdro-
wieć.  Nie jest jej łatwo, tym bardziej że 
jej klasę zdominowały dwie dziewczyny, 
które dokuczają jej i się z niej wyśmiewa-
ją. Dziewczynka marzy o tym, żeby mieć 
psa, ale mama mówi: „Nie ma mowy”, na-
wet kiedy ciocia znajduje na ulicy małe-
go psiaka i musi go oddać do schroniska. 
Jednak pan doktor twierdzi, że taki psiak 
pomógłby Marcelce  w leczeniu. I tak oto 
dziewczynka staje się panią psa Rozrabia-
ka i już nie jest samotna. A że dla swojego 
Rozrabiaka zrobi wszystko, poradzi sobie 
i z rehabilitacją, i z głupimi żartami nie-
sympatycznych koleżanek. 

Marcin Pałasz 
MARCELKA 
I SZKOLNE SPRAWY
ilustracje Katarzyna Sadowska

ISBN 978-83-7551-441-4
format: 123 x 195 mm
112 str.
oprawa miękka

dla dzieci 
w wieku 6-10 lat

NOWOŚĆ
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Marcelka jest coraz zdrowsza. Robi zdu-
miewające postępy w rehabilitacji i do-
skonale sobie radzi z opieką nad swoim 
psem Rozrabiakiem. Polubiła chodzenie 
do szkoły i ma wielu przyjaciół. I nagle 
w klasie pojawia się nowa uczennica, 
od której wszyscy się odsuwają. Marcel-
ka też nie ma ochoty na kontakty z Pa-
trycją, choć dobrze pamięta, jak sama 
się czuła jeszcze niedawno, kiedy to ją 
pokazywano palcami… Jest problem 
i jakoś trzeba go rozwiązać, tylko jak? 
Przypadek sprawia, że właśnie Marcelka 
będzie musiała to zrobić. Czasem warto 
się poradzić mamy, bo mamy miewają 
dobre pomysły.

Marcin Pałasz
SZCZĘŚLIWI CZAS LICZĄ!
czyli to i owo o czasie i zegarach 
ilustracje Artur Nowicki

ISBN 978-83-7551-450-6
format 200 x 250 mm
48 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 6-10 lat

Wakacje nad morzem są okazją do tego, 
by wiele się nauczyć, szczególnie jeśli 
ma się tatę, który potrafi z dzieciakami 
zbudować zegar słoneczny albo zegar 
piaskowy, a nawet budzik ogniowy. Przy-
gód jest mnóstwo, a przy okazji można 
się dowiedzieć, jak kiedyś mierzono 
czas. A skoro już się wie takie rzeczy, to 
najwyższa pora, żeby nauczyć się posłu-
giwać współczesnym zegarkiem i umieć 
odpowiedzieć na pytanie: która godzina?

Piotr Patykiewicz
ŁUKASZ I KOSTUR 
CZAROWNICY

ISBN 978-83-7551-237-3
format 135 x 205 mm
360 str.
oprawa miękka
e-book:
ISBN 978-83-7551-244-1

dla czytelnika 
powyżej 9 lat

Pasjonująca powieść przygodowa z ele-
mentami fantastycznymi. Dwunastolet-
ni Łukasz, zamiast wyjechać z rodziną 
na planowane wakacje w Chorwacji, 
musiał spędzić lato w podgórskim mia-
steczku u starej ciotki Wandy. W dodat-
ku w pociągu skradziono mu plecak. 
Czekało go więc lato bez komórki, bez 
komputera, a nawet bez prądu, bo ciot-
ka okazała się większą dziwaczką, niż 
przypuszczał. A wiele wskazywało na 
to, że jest również czarownicą. Miało to 
jednak także dobre strony, bo czasem 
i Łukasz mógł skorzystać z czarodziej-
skiej mocy, na przykład gdy wyszło na 
jaw, że mieszkająca w sąsiedztwie Julka 
potrzebuje pomocy. A to dopiero był 
początek prawdziwych prób, z którymi 
Łukasz musiał się zmierzyć.

Piotr Patykiewicz
SAMOTNICA 

ISBN 978-83-7551-303-5
format: 135 x 205 mm
488 str.
oprawa miękka

dla czytelnika 
powyżej 10 lat

NOWOŚĆ
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Trzej koledzy – Szufla, Pawian i Karo-
ten – w czasie ferii zimowych nudzą się 
przy trzepaku, narzekając na bezśnież-
ną zimę. Od przechodzącego przez 
podwórko zbieracza złomu dostają 
szamański bębenek i wtedy okazuje się, 
że jeden z nich ma niezwykłe umiejęt-
ności posługiwania się tym instrumen-
tem. Transowy rytm bębenka przenosi 
chłopców do skutej lodem, śnieżnej 
i mroźnej krainy, gdzie będą musieli so-
bie radzić z surową przyrodą, przystoso-
wać się do sposobu życia i zwyczajów 
nieprzyjaźnie nastawionego do ob-
cych miejscowego plemienia, nauczyć 
się porozumiewać z istotami, których 
wcześniej nawet sobie nie wyobrażali, 
oraz podjąć trud wydostania się z tego 
świata, co jednak może nastąpić dopie-
ro po złożeniu ofiary legendarnej górze 
–Samotnicy. Pasjonująca książka 
fantastyczno-przygodowa.

Danuta Parlak
KAPELUSZ PANI WRONY
ilustracje Iwona Cała

ISBN 978-83-7551-094-2 
56 str. 
format 189 x 259 mm 
oprawa twarda
e-book:
ISBN 978-83-7551-271-7

dla dzieci 
w wieku 5-10 lat

Dowcipne i mądre opowiadania, któ-
rych akcja dzieje się w lesie, ogrodzie 
i na łące. Poczytamy o tym, w jaki spo-
sób odnalazł się zaginiony kapelusz 
pani Wrony, jakiego bohaterskiego 

czynu dokonał bojaźliwy Wystraszek, 
poznamy historię niezwykłego małżeń-
stwa bociana Mikołaja z piękną żabką 
i zobaczymy ogród, w którym zamiesz-
kało NIC.

Renata Piątkowska
OPOWIADANIA DLA
PRZEDSZKOLAKÓW
ilustracje Iwona Cała

ISBN 978-83-89685-89-6 
format 195 x 195 mm 
108 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 3-7 lat

Zbiór opowiadań dla dzieci, w których 
narratorem jest kilkuletni Tomek. Co-
dzienne i niecodzienne zdarzenia wi-
dzimy jego oczami, a więc w sposób 
zwykle niedostępny dla dorosłych. 
Ciepłe, mądre i dowcipne opowiadania, 
których lektura sprawi wiele przyjemno-
ści dzieciom i dorosłym.

Renata Piątkowska
OPOWIADANIA
Z PIASKOWNICY
ilustracje Iwona Cała

ISBN 978-83-7551-030-0
format 195 x 195 mm
124 str. 
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 3-7 lat

Kolejne przygody Tomka, znanego 
z „Opowiadań dla przedszkolaków”. 
Codzienne życie niesie naszemu boha-



14  Pełna oferta i aktualizowne zapowiedzi na stronie www.wydawnictwobis.com.pl

terowi wiele przygód i przeżyć, na ogół 
zupełnie niezrozumiałych dla dorosłych. 
Książka wpisana na złotą listę Fundacji 
ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom.

Renata Piątkowska
PIEGOWATE OPOWIADANIA
ilustracje Iwona Cała

ISBN 978-83-7551-164-2
format 195 x 195 mm 
104 str. 
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 3-7 lat

Trzecia książka z opowiadaniami o przy-
godach Tomka. Tomkowi, jak każdemu, 
zdarzają się złe dni, kiedy kłopoty sypią 
się jak z rękawa, nigdy jednak nie ma 
problemów nie do rozwiązania. Tym 
bardziej że znacznie więcej jest dni pięk-
nych i wesołych.

Renata Piątkowska
PALUSZKI
czyli o dziesięciu
takich, co nigdy się nie nudzą
ilustracje Jola Richter-Magnuszewska

ISBN 978-83-7551-226-7
format 164 x 216 mm
32 str.
oprawa twarda

dla dzieci w wieku 3-7 lat

Jeden dzień z życia Marcinka, czyli co 
robi dziesięć paluszków przedszkolaka 
przez cały dzień. Książeczka bajecznie 
kolorowa, mądra, zabawna i skłaniająca 
do myślenia.

Renata Piątkowska
CUKIERKI
ilustracje Aneta Krella-Moch 

ISBN 978-83-7551-087-4 
format 210 x 230 mm
48 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-8 lat

Piotrka wszędzie było pełno i wszyscy 
mieli dość jego psot. Koledzy złościli się, 
gdy psuł im zabawę, babcia nieustannie 
na niego narzekała, nawet kot przed 
nim uciekał. Pewnego razu na spacerze 
chłopiec zostawił babcię zajętą rozmo-
wą z sąsiadką i pobiegł przed siebie, aż 
znalazł się na nieznanej ulicy, gdzie jego 
wzrok przyciągnęła witryna niezwykłe-
go sklepu. Pieniędzy wystarczyło mu 
tylko na cztery cukierki – okazały się one 
jednak magiczne…

Renata Piątkowska
LEMONIADOWY ZĄB
ilustracje Aneta Krella-Moch

ISBN 978-83-7551-037-9
format 210 x 230 mm
32 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-8 lat

Przychodzi taka chwila w życiu młode-
go człowieka, że zaczyna mu się ruszać 
przedni ząb, a potem – jak to mleczny 
ząb – wypada. Niektórym jednak się 
zdarza, że taki ząb wpada wprost do 
szklanki z lemoniadą. A co się dzieje da-
lej? To już wie tylko zębowa wróżka. 
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Renata Piątkowska
A MOŻE BĘDZIE WŁAŚNIE TAK
ilustracje Artur Nowicki

ISBN 978-83-7551-076-8 
format 210 x 230 mm
72 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-10 lat

Dzieci często marzą o tym, co będą robić, 
gdy dorosną. Niejeden chłopiec chciałby 
być strażakiem, a niejedna dziewczyna 
gwiazdą filmową. Niektórym już w dzie-
ciństwie zdarza się ugasić prawdziwy 
pożar, namalować prawdziwy obraz lub 
choćby wyleczyć chore lalki i misie. 
To książka o planach, marzeniach i przy-
godach.

Renata Piątkowska
DZIADEK NA HUŚTAWCE
ilustracje Artur Nowicki

ISBN 978-83-7551-150-5
format 210 x 230 mm
48 str. 
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-9 lat

Nie każdy ma dziadka. Witek jako jedy-
ny w przedszkolu dziadka nie miał – do 
chwili, gdy zaprzyjaźnił się z panem 
Teofilem. Wtedy okazało się, że takiego 
dziadka jak Witek nie ma nikt. Pogodna 
i dowcipna książka o przyjaźni dzieci 
i samotnego starszego pana.

Renata Piątkowska
Z PRZYSŁOWIAMI
ZA PAN BRAT
ilustracje Marcin Piwowarski 

ISBN 978-83-7551-027-0
format 165 x 235 mm
128 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-12 lat

Renata Piątkowska o przysłowiach opo-
wiada zajmująco, dowcipnie i z werwą. 
Skąd się biorą? Co tak naprawdę znaczą? 
Dlaczego czasami wydają się takie dziw-
ne? Do czego mogą się przydać? Każda 
zabawna historyjka nawiązuje do wy-
branego przysłowia, opowiadając o sy-
tuacjach dobrze znanych z codziennego 
życia, które mogą się zdarzyć każdemu 
dziecku i w każdej rodzinie. 

Renata Piątkowska
MĄDRA GŁOWA ZNA
PRZYSŁOWIA
ilustracje Artur Nowicki

ISBN 978-83-7551-252-6
format 165 x 235 mm
88 str.
oprawa twarda

dla dzieci w wieku 
5-12 lat

Napisana w podobnej konwencji jak 
„Z przysłowiami za pan brat” książka, 
w której sytuacje z życia codziennego 
dzieci ilustrowane są przysłowiami. Cieka-
we, zabawne i pouczające opowiadania. 
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Renata Piątkowska
NIE MA NUDNYCH DNI
ilustracje Iwona Cała

ISBN 978-83-7551-100-0 
format 165 x 235 mm
160 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-12 lat

Pogodne i dowcipne opowiadania 
o Maćku, któremu każdy dzień przynosi 
nowe przygody. Niewątpliwie przyczy-
nia się do tego jego kilkuletnia siostra, 
Oliwka, która czasami potrafi naprawdę 
skomplikować życie trzecioklasisty, ale 
też koledzy i czarnowłosa Matylda, któ-
ra tak się różni od innych dziewczyn. Na-
wet jeśli dzień zaczyna się szaro i zwy-
czajnie, nigdy nie jest nudny.
Książka nominowana w 2005 roku do 
nagrody im. Kornela Makuszyńskiego 
oraz wpisana na złotą listę Fundacji 
ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom.

Renata Piątkowska
PRZYGODA
MA KOLOR NIEBIESKI
ilustracje Katarzyna Kołodziej

ISBN 978-83-7551-324-0
format 135 x 205 mm
180 str.
oprawa miękka
e-book:
ISBN 978-83-7551-219-9

dla dzieci 
w wieku 7-12 lat

Wakacje zaczynają się dla Tibora niety-
powo. W nocy pogotowie zabrało do 

szpitala babcię, która jest jego jedyną 
opiekunką. Tibor zaczyna się ukry-
wać w obawie, że znajdzie się w domu 
dziecka. Zawsze interesował się życiem 
zwierząt, więc swe pierwsze kroki kie-
ruje do zoo. Tam pozna nowych przyja-
ciół, a potem wypadki potoczą się tak, 
że za sprawą dziedzictwa cygańskich 
przodków jego życie nabierze nowej 
barwy. 

Renata Piątkowska
SZCZĘŚCIE ŚPI 
NA LEWYM BOKU
ilustracje Edward Lutczyn 

ISBN 978-83-7551-385-1
format 165 x 235 mm
112 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-12 lat

Tym razem Renata Piątkowska napisała 
najprawdziwsze bajki. Barwne, mądre 
i dowcipne. A każda z bajek opowiada 
o jakimś przesądzie. Dlaczego ludzie 
wierzą, że czarny kot jest pechowy, 
a czterolistna koniczyna przynosi szczę-
ście? Dlaczego odpukujemy w niemalo-
wane drewno i boimy się rozbić lustro? 
I co takiego ma w sobie guzik kominia-
rza? 
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Renata Piątkowska
GDYBY JAJKO MOGŁO MÓWIĆ
i inne opowieści 
ilustracje Artur Nowicki

ISBN 978-83-7551-188-8
format 165 x 235 mm
88 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 6-12 lat

Książka o zwyczajach i tradycjach 
i przygodach dzieci z nimi związanych. 
Wszystkie dzieci malują pisanki ale czy 
wiedzą, dlaczego malują właśnie jajka? 
I skąd się wziął prima-aprilis? A lanie 
wosku w andrzejki? Dobrze wiedzieć 
dlaczego topimy w rzece Marzannę i jak 
dawniej wyglądało polewanie wodą 
w śmigus-dyngus. Można też poczytać 
o wigilijnych zwyczajach, skąd się wzię-
ły i co z nich przetrwało do dziś. Na przy-
kład po co wkładamy wigilijne sianko 
pod obrus i skąd to dodatkowe nakrycie 
na stole.  

Renata Piątkowska
NAJWIERNIEJSI PRZYJACIELE
niezwykłe psie historie 
ilustracje Katarzyna Bukiert

ISBN 978-83-7551-326-4
format 165 x 235 mm
120 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 6-12 lat

Niekiedy słyszymy o historie psach, któ-
re dokonały czegoś niezwykłego – ura-
towały człowieka, pomogły mu wyzdro-
wieć lub nie mogły się z nim rozstać. Ta-
kie przykłady psiej wierności, przywią-
zania i mądrości stały się inspiracją dla 
wzruszających i dających do myślenia 
opowiadań Renaty Piątkowskiej. Lektu-
ra obowiązkowa dla wszystkich, którzy 
kochają psy!

Renata Piątkowska 
OKO W OKO 
ZE ZWIERZAKIEM
ilustracje  
Katarzyna Sadowska

ISBN 978-83-7551-431-5
format 165 x 235 mm
88 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 6-12 lat

Zbiór opowiadań o niezwykłych zwie-
rzętach. O gwarku, który oświadczył 
się babci. O małpce, która pilnowała 
stada kóz. O psach, które podróżowały 
moskiewskim metrem. O gołębiu peł-
niącym służbę wojskową. O delfinach, 
które uratowały człowieka przed reki-
nem. O słoniach, które przeżywały ża-
łobę po śmierci swego opiekuna. O ma-
łym koniku, który był przewodnikiem 
niewidomego. O śwince wietnamskiej, 
która potrafiła udawać groźnego dzika. 
O wydrze na królewskim dworze. Cie-
kawe historie dla wszystkich wielbicieli 
zwierząt. 

NOWOŚĆ
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Magda Podbylska
TAJEMNICE
ZATOKI DELFINÓW 
ilustracje Katarzyna Bajerowicz

ISBN 978-83-7551-328-8
format 165 x 235 mm
124 str.
oprawa twarda 

dla dzieci 
w wieku 6-12 lat

Pasjonująca i zabawna opowieść 
o dziewczynkach detektywkach, które 
spędzając lato u cioci w Zatoce Delfi-
nów, nieustannie natykają się na zagad-
kowe wydarzenia. Wszyscy w miastecz-
ku znają dociekliwość i przenikliwość 
myślenia małych detektywek, więc 
chętnie dzielą się z nimi swoimi obser-
wacjami, gdy zachodzi coś niepokoją-
cego – jak zniszczenia w ogródku, wła-
manie do sklepu z ceramiką, a wreszcie 
zniknięcie New Yorka, ukochanego psa 
pani Haley.

Magda Podbylska
TAJEMNICE
ŚWISTAKOWEJ POLANY
ilustracje Katarzyna Bajerowicz

ISBN 978-83-7551-428-5
format: 165 x 235 mm
112 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 6-12 lat

Kolejna część przygód małych detekty-
wek, które tym razem spędzają ferie zi-

mowe w górach, w Świstakowej Polanie. 
I tutaj jest mnóstwo zagadek do rozwią-
zania, dziewczynki nie nudzą się więc 
ani chwili. Udaje im się wyjaśnić tajem-
nice piszczącego śniegu, tajemnicę zni-
kających jabłek ze sklepu z warzywami 
i znikających orzechów z cukierni, a tak-
że tajemnicę wędrującego bałwana.  

Bobbie Pyrron
DROGA DO DOMU
przełożyła Anna Pajek 

ISBN 978-83-7551-225-0
format 135 x 205 mm
376 str.
oprawa miękka
e-book:
ISBN 978-83-7551-258-8

dla czytelnika 
powyżej 8 lat 

Opowieść o owczarku szetlandzkim, 
Tamie, który podczas wypadku samo-
chodowego na górskiej drodze wypada 
z samochodu, i jego właścicielce – jede-
nastoletniej Abby. Abby natychmiast po 
wyjściu ze szpitala zaczyna szukać Tama. 
Pies tymczasem znalazł się w górach 
uwięziony w klatce, w której był przewo-
żony. Jak Tam się wydostanie i jak sobie 
poradzi wśród dzikiej górskiej przyrody? 
Mimo upływu czasu i braku wiadomości 
o psie, Abby wciąż wierzy, że Tam żyje, 
i nie zaprzestaje poszukiwań. A Tam 
przemierza góry, by odnaleźć swoją 
dziewczynkę. Ciepła, wzruszająca opo-
wieść, która zainteresuje także dorosłe-
go czytelnika. 

NOWOŚĆ
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Barbara Stenka
TATAX I INNE HISTORYJKI
O TATUSIACH
ilustracje Artur  Nowicki

ISBN 978-83-7551-430-8
format 165 x 235 mm 
120 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-12 lat

Opowiadania o tatusiach - czasami za-
bawnych, czasami nieporadnych albo 
roztargnionych i trochę innych niż wszy-
scy, ale zawsze kochanych. O takich, któ-
rzy nie mają zbyt wiele pieniędzy, albo 
wykonują nietypową pracę, i o takich, 
którzy mają nieoczekiwane pomysły 
albo dziwne hobby, takie jak zbieranie 
starych nocników. O biegających z cór-
kami i takich, którzy muszą znosić córkę 
na wózku inwalidzkim po schodach. Bo 
tatusiowie są różni, ale wszyscy wspa-
niali, jeśli kochają swoje dzieci. 

Tomasz Szwed
KLINIKA MAŁYCH
ZWIERZĄT W LEŚNEJ GÓRCE
ilustracje Aneta Krella-Moch

ISBN 978-83-7551-165-9
format 168 x 240 mm 
96 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-10 lat

Autor, znany piosenkarz, ale także psy-
choterapeuta, zaprasza dzieci do Kliniki 

Małych Zwierząt w Leśnej Górce. Prowa-
dzą ją profesor Borsuk i jego biały per-
sonel – doktor Łasiczka, Suseł, siostry 
Wiewiórki, sanitariusz Ryś i wiele innych 
ważnych postaci. Opowiadania o le-
karzach i ich pacjentach, o radościach, 
smutkach, niezwykłych przygodach 
i sukcesach medycznych wykształco-
nych specjalistów o miłych pyszczkach, 
miękkich futerkach i barwnych piórkach.

Tomasz Szwed
JESIEŃ W KLINICE MAŁYCH
ZWIERZĄT W LEŚNEJ GÓRCE
ilustracje Aneta Krella-Moch

ISBN 978-83-7551-263-2
format 168 x 240 mm
112 str.
oprawa twarda 

dla dzieci 
w wieku 5-10 lat

Do Leśnej Górki zawitała jesień. Mieszkań-
cy gromadzą zapasy na zimę, a w klinice 
trwa codzienna praca. Profesor Borsuk, 
doktor Łasiczka, doktor Kuna, sanitariusz 
Ryś i siostry Wiewiórki niosą pomoc cho-
rym zwierzętom. Opatrują rany, wykonu-
ją ważne operacje,  udzielają porad, wy-
pisują recepty i wspierają swoich pacjen-
tów oraz ich rodziny w trudnych chwilach. 
Poznajemy ich niezwykłe przygody oraz 
codzienne radości i smutki. Ciepłe i wzru-
szające, niekiedy zabawne opowiadania 
oswajające ze szpitalem i zabiegami  me-
dycznymi oraz światem przyrody.
Do książki dołączona jest płyta CD 
z piosenkami Pana Psa z Leśnej Górki.

NOWOŚĆ
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Tomasz Szwed
ZIMA W KLINICE MAŁYCH
ZWIERZĄT W LEŚNEJ GÓRCE 
ilustracje Aneta Krella-Moch

ISBN 978-83-7551-330-1
format 168 x 240 mm
136 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-10 lat

Kiedy las przykrywa się białą kołderką 
śniegu i wokół ściska mróz, dla zwierząt 
nadchodzi trudny czas. Jedne chronią się 
w podziemnych tunelach, inne zapadają 
w zimowy sen, a jeszcze inne stroszą  fu-
terka i przedzierają się przez zaspy. Śnież-
na zima to także doskonała okazja do 
zabawy, szczególnie dla młodych zwie-
rząt, jednak o wypadek nietrudno. Klini-
ka Małych Zwierząt w Leśnej Górce jest 
przygotowana do zimy: zgromadzono 
zapasy żywności i środków leczniczych 
oraz zorganizowano zastępstwa dla za-
padającego w sen zimowy personelu. Tu 
każdy pacjent znajdzie pomoc i wsparcie. 
Doskonała lektura dla przyszłych lekarzy 
i weterynarzy.

Tomasz Szwed
WIOSNA W KLINICE MAŁYCH
ZWIERZĄT W LEŚNEJ GÓRCE
ilustracje Aneta Krella-Moch

ISBN 978-83-7551-435-3
format 168 x 240 mm
120 str
oprawa twarda

dla dzieci
w wieku 5-10 lat

W Leśnej Górce już wiosna! Ulubiona 
pora roku Zwierząt i Ptaków. Wszyscy 
kopią nowe nory, zakładają gniazda i łą-
czą się w pary. Trwają zaloty, walki o te-
rytorium, budzi się nowe życie. Nad zdro-
wiem mieszkańców czuwa personel me-
dyczny Kliniki Małych Zwierząt. Tej wio-
sny w Lesie pojawia się nieoczekiwanie 
chłopiec o imieniu Franciszek. Czy to na 
niego czekają wszystkie Zwierzęta? Oto 
nowe przygody lekarzy o miłych pyszcz-
kach i miękkich futerkach, ich przyjaciół 
i znajomych z Zaborskiego Lasu. 
Do książki dołączona jest płyta z pio-
senkami. 

Joanna Wachowiak 
OPOWIASTKI
DLA MAŁYCH USZU 
ilustracje Anita Głowińska

ISBN 978-83-7551-313-4
format 205 x 205 mm
88 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 3-7 lat

Pięknie ilustrowane, przyjazne, zabaw-
ne i pouczające opowiadania, których 
z pewnością chętnie wysłuchają wszyst-
kie małe uszy. O króliku, który nie mógł 
spać we własnej norze i szukał miejsca, 
gdzie mu będzie wygodniej. O pszczół-
kach, mrówkach i motylach, które chcia-
ły, żeby nigdy nie zachodziło słońce. 
O myszy, która pragnęła fruwać tak jak 
nietoperze. O żabce, która postanowi-
ła wskoczyć na księżyc. O szczęśliwym 
dniu wiewiórki. O biedronce, która ze 
wszystkiego się cieszyła, i jej sąsiad-
ce, która zawsze była niezadowolona. 

NOWOŚĆ



Pełna oferta i aktualizowne zapowiedzi na stronie www.wydawnictwobis.com.pl  21

O biednych myszkach, które miały 
prawdziwy skarb. O ślimaku, który z ni-
kim nie umiał się bawić.
 
Joanna Wachowiak
HISTORYJKI DLA 
MAŁYCH USZU
ilustracje Anita Głowińska

ISBN 978-83-7551-419-3
format 205 x 205 mm
84 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 3-7 lat

Kolejny zbiór opowiadań dla małych 
uszu. O spełnionym marzeniu motyla 
cytrynka, o orle, który uczył się fruwać, 
o nowych zabawkach szczurka Chrupka 
i osach, które nie mogły zrozumieć, dla-
czego trzmiel ma tylu przyjaciół. Jak zwy-
kle  przyjazne, dowcipne i pouczające.

Joanna Wachowiak
O CZYM NIE ŚNIŁO SIĘ 
DOROSŁYM
ilustracje Jola Richter-Magnuszewska

ISBN 978-83-7551-316-5
format 205 x 205 mm
96 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 4-8 lat

Zabawne, ciepłe i pogodne opowiada-
nia, których bohaterem jest przedszkolak 
Bartek. Bartek miewa niezwykle barwne 
i obfitujące w przygody sny. Na ogół 
mają one związek z tym, co się zdarzyło 
w przedszkolu i w domu, o czym roz-
mawiał z rodzicami i z kolegami, z jego 

marzeniami i obawami. Spotyka więc 
w swoich snach czarownicę Babę Łama-
gę, jest posiadaczem pięknej dżdżowni-
cy Lusi, której zazdroszczą mu wszystkie 
dzieci, pies rozmawia z nim ludzkim gło-
sem, a mama zyskuje dodatkową parę 
rąk. Staje się też Bartek w snach kamie-
niem, ptakiem, a nawet – niestety – stra-
żakiem. Każde opowiadanie pozostawi 
czytelnika z uśmiechem na twarzy.

Joanna Wachowiak 
JA CHYBA ŚNIĘ  
ilustracje Jola Richter-Magnuszewska

ISBN 978-83-7551-381-3
format 205 x 205 mm
104 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 4-8 lat

Kolejne sny Bartka, jak zwykle barwne 
i pełne niesamowitych przygód. Tym 
razem w życiu chłopca następują duże 
zmiany – mama na kilka dni wybiera się 
do szpitala, a on w tym czasie zamiesz-
kuje u cioci i wujka, którzy nie mają dzie-
ci. Gdy wróci do domu, czeka go niespo-
dzianka tak niesamowita, że Bartkowi 
przychodzi do głowy: Ja chyba śnię!

Joanna Wachowiak 
BARTEK, LENKA I SNY
ilustracje Jola Richter-Magnuszewska

ISBN 978-83-7551-451-3
format 205 x 205 mm
88 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 4-8 lat

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



22  Pełna oferta i aktualizowne zapowiedzi na stronie www.wydawnictwobis.com.pl

Trzecia książka o przedszkolaku Bartku. 
Życie chłopca trochę się zmieniło, od 
kiedy na świecie jest jego mała siostra 
Lenka. Lenka krzyczy, kiedy nie może 
spać, rodzice mają dla Bartka jeszcze 
mniej czasu, mama chodzi zmęczona 
i niewyspana. A tu trzeba nauczyć się 
jeździć na rowerze, napisać list do Miko-
łaja, żeby nie przyniósł niepotrzebnego 
prezentu, zatroszczyć się, żeby buty taty 
częściej wychodziły na spacer, a mama 
poczuła się jak mała dziewczynka. Przy 
małej siostrze naprawdę można zostać 
bohaterem! 
Książka zawiera płytę z wersją audio – 
czyta Jacek Kawalec. 

Joanna Wachowiak 
KOT KAMELEON
ilustracje Emilia Dziubak

ISBN 978-83-7551-403-2
format 148 x 185 mm
144 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 6-12 lat

Natalia nie jest szczególnie zadowolo-
na, gdy musi zostać na kilka dni na wsi 
u babci Anieli. A gdy po odjeździe ro-
dziców okazuje się, że w samochodzie 
została jej torba z ulubionymi zabawka-
mi, jest naprawdę zmartwiona. Cóż ona 
będzie robić przez całe dni z babcią i 
czarnym kotem, który chyba jej nie lubi? 
Na szczęście babcia zabiera ją na strych, 
gdzie można przymierzać fantazyjne ka-
pelusze i bawić się szkiełkami witrażo-
wej lampy. Gdy się przez nie spogląda, 
wszystko nabiera czarodziejskich barw, 

a czarny kot staje się białym kotem. Tyl-
ko czy to naprawdę magia?

w przygotowaniu

Joanna Wachowiak
ALA BABA I DWÓCH
ROZBÓJNIKÓW
Ala musi dzielić pokój z młodszymi 
braćmi bliźniakami, którzy bywają dla 
niej prawdziwym utrapieniem. Aby ich 
uspokoić, dziewczynka zaczyna snuć 
opowieść o wyprawie kosmiczną rakietą 
do odległej galaktyki. Ku jej zaskoczeniu 
bracia wierzą w wymyśloną historię i do-
magają się relacji z kolejnych wypraw. 
Ali przychodzi to bez trudu, ma bowiem 
niezwykłą łatwość opowiadania rozma-
itych historii, które brzmią jak prawdzi-
we. I często z tej umiejętności korzysta, 
gdy ktoś zadaje jej niewygodne pytania. 
Ma wymyślone koleżanki, a z tymi ze 
szkoły nie znajduje wspólnego języka.  
A gdy nieoczekiwanie jedna z nich chce 
się z nią zaprzyjaźnić, okropni bracia psu-
ją wszystko, nazywając Alę kłamczuchą. A 
może Ali tylko tak się wydawało? Może ta 
katastrofa to początek czegoś nowego?
dla dzieci powyżej 8 lat

Nadine Walter
TAJEMNICE PANI HOLLY
przełożyła Justyna Kuczerka-Moszczyńska 
ilustracje Vincent Poensgen

 
ISBN 978-83-7551-305-9
format 125 x 175 mm 
96 str.
oprawa zintegrowana

dla dzieci w wieku 5-8 lat
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Minikryminał odpowiedni jako jedna 
z pierwszych samodzielnych lektur, ale 
też doskonały do głośnego czytania. 
Diana i Antoś mieszkają w sąsiedztwie 
opustoszałego domu, w którym straszy. 
Wprowadza się tam nowa sąsiadka – ta-
jemnicza rudowłosa pani w czarnym 
płaszczu i kapeluszu, której towarzyszy 
czarny kot. Antoś i Diana nabierają pew-
ności, że sąsiadka jest czarownicą. Śle-
dząc ją, przeżywają przygody mrożące 
krew w żyłach. Postanawiają jednak za 
wszelką cenę pozbawić czarownicę złych 
mocy. Tym bardziej że okazuje się, iż nie-
bezpieczeństwo grozi ich nieświadomej 
niczego mamie… 

Łukasz Wierzbicki
AFRYKA KAZIKA
ilustracje Agencja Reklamowa Nexus
(Marcin Leśniak, Marcin Ćwikła, 
Krzysztof Rusinek)
i Beata Kulesza-Damaziak

ISBN 978-83-7551-133-8
format 168 x 240 mm 
168 str. 
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-12 lat

Bogato ilustrowane opowiadania dla 
dzieci napisane na podstawie reportaży 
Kazimierza Nowaka, który w latach trzy-
dziestych XX wieku przemierzył Afrykę 
na rowerze. Barwne spotkania z miesz-
kańcami Afryki, mrożące krew w żyłach, 
a niekiedy zabawne przygody, które 
zdarzyły się naprawdę, pozwolą poznać 
młodemu czytelnikowi tego niezwykłe-
go podróżnika. 

Książka nominowana do Nagrody Li-
terackiej im. Kornela Makuszyńskiego 
w 2009 roku.

Rafał Witek
PIERWSZAKI Z KOSMOSU 

ISBN 978-83-7551-394-3
format 195 x 195 mm 
92 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 6-8 lat

Pola właśnie rozpoczyna naukę 
w pierwszej klasie. A razem z nią w szko-
le zjawiają się przybysze z kosmosu – Titi 
i Toto. Tym wesołym stworkom trudniej 
niż innym dzieciom przyswoić sobie 
szkolne reguły i zwyczaje. Niekiedy 
wpadają w tarapaty, ale zawsze jest 
z nimi wesoło. Doskonała lektura dla 
każdego pierwszoklasisty.

Wojciech Witkowski
BURZLIWE DZIEJE 
PIRATA RABARBARA
ilustracje Edward Lutczyn

ISBN 978-83-7551-050-8 
format 200 x 190 mm
144 str. 
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-12 lat

Niepokorny marynarz Rabarbar zbun-
tował się przeciw kapitanowi Octowi, 
uciekł ze statku „Kaczy Kuper” i posta-
nowił zostać piratem. Pokonując nie-
bezpieczeństwa, powrócił do swej żony 
Barbary i wkrótce doczekał się synka, 
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Krztynka. Najchętniej spędzałby czas na 
spaniu, paleniu fajki nabitej grochowi-
nami z pieprzem oraz jedzeniu ukocha-
nej grochówki, jednak – jak przystało na 
pirata – musiał od czasu do czasu wy-
prawić się w rejs, a każda taka wyprawa 
obfitowała w barwne przygody, które 
dostarczą czytelnikom wiele śmiechu.

Wojciech Witkowski
DALSZE BURZLIWE DZIEJE 
PIRATA RABARBARA
ilustracje Edward Lutczyn

ISBN 978-83-7551-115-4
format 200 x 190 mm 
160 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-12 lat

Rabarbar staje się piratem coraz bar-
dziej udomowionym – szybko wraca 
z morskich wypraw do swej żony Barba-
ry i synka Krztynka, zajmuje się domem, 
chodzi na bale, a jego rodzina powięk-
sza się o córeczkę oraz parę papużek. 
Barwne przygody pirata mogą nie-
zmiennie rozśmieszyć czytelnika do łez.

Wojciech Witkowski
JESZCZE DALSZE BURZLIWE
DZIEJE PIRATA RABARBARA
ilustracje Edward Lutczyn

ISBN 978-83-7551-137-6
format 200 x 190 mm 
192 str. 
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-12 lat

Niepublikowana dotąd trzecia część 
przygód wesołego pirata. Rabarbar 
w towarzystwie szczura pokładowe-
go Apolla wyprawia się w rejs dookoła 
świata, docierając na odległe kontynen-
ty. Najpierw jednak ratuje z opresji króle-
wnę i za jej sprawą trafia do krainy bajek. 

Wojciech Witkowski
PO ROZUM DO GŁOWY
ilustracje Aneta Krell-Moch

ISBN 978-83-7551-187-1
format 210 x 230 mm
32 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-10 lat

Zabawne i pouczające przygody 
owieczki Anibe i kózki Anime, które tak 
rozrabiały na lekcjach, że nauczyciel 
wyprosił je z klasy i kazał wrócić, gdy 
nabiorą rozumu. Anibe i Anime wyru-
szyły przed siebie, pytając napotkane 
po drodze zwierzęta o rozum, okazało 
się jednak, że każde mówi co innego 
i rozum nie tak łatwo znaleźć, można za 
to samemu znaleźć się w opałach… 
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Magdalena Zarębska
JAK MACIEK SZPYRKA 
Z DZIADKIEM PO NIKISZOWCU
WĘDROWALI
Ô TYM KIEJ MACIEJ SZPYRKA
CUZAMEN ZE STARZIKIYM 
WANDROWALI PŌ NIKISZU
ilustracje Dorota Rewerenda-Młynarczyk
przekład na gwarę śląską Bernard Kurzawa

ISBN 978-83-7551-365-3
format 205 x 205 mm
64 str.
oprawa twarda

dla dzieci 
w wieku 5-10 lat

Dwujęzyczne wydanie opowiadania 
o Maćku, który przyjechał do dziadków 
do Nikiszowca. Dziadek, emerytowany 
górnik, włożył galowy mundur i razem 
z Maćkiem wybrali się do fotografa, by 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Spacer 
po Nikiszowcu stał się okazją do rozmo-
wy o pracy w kopalni.

Magdalena Zarębska
BORYS I ZAJĄCZKI
ilustracje Aneta Krella-Moch

ISBN 978-83-7551-449-0
format 148 x 185 mm
144 str.
oprawa twarda
dla dzieci 
w wieku 5-10 lat 

Zajączki to siostry Zajączkowskie, Patry-
cja i Magda, tak pieszczotliwie nazywane 
przez tatę. A kiedy pewnego dnia zepsu-
ła się kosiarka, niespodziewanie na po-
dwórku Zajączkowskich pojawił się Borys 

– kuc szetlandzki, którego tata kupił, by 
już nie trzeba było strzyc trawy. I w ten 
sposób dziewczynki zyskały nowego 
przyjaciela, z którym nie będą chciały 
się rozstać, a on chętnie będzie im towa-
rzyszył na każdym kroku – do szkoły, na 
zakupy, a nawet w wyprawiena grzyby. 

w przygotowaniu

Magdalena Zarębska 
PROJEKT BRESLAU
Grupa wrocławskich gimnazjalistów 
przypadkowo odnajduje wejście do 
ukrytego przedsionka w starym budyn-
ku swojej szkoły. Uznają to pomieszcze-
nie za doskonałe miejsce spotkań swojej 
paczki, postanawiają je więc w tajemni-
cy przed wszystkimi uporządkować. 
Oprócz starych książek i map znajdują 
tam pamiętnik napisany po niemiec-
ku. Decydują się go wspólnymi siłami 
przetłumaczyć i w ten sposób poznają 
zapiski prowadzone tuż po wojnie przez 
niemieckiego chłopca, Hugona. Hugo 
z rodziną ma wkrótce opuścić miasto, 
przydarzają mu się jednak niezwykłe 
wyprawy w czasie, przenosi się bowiem 
do odległych momentów historycznych 
Breslau. Wkrótce każde z gimnazjalistów 
ma zaznać podobnej przygody. To mo-
tywuje ich do próby odnalezienia autora 
pamiętnika, a także do poznania historii 
swojego miasta.
dla czytelnika powyżej 12 lat

NOWOŚĆ
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Augusta Docher
EPERU

ISBN 978-83-7551-434-6
format 135 mm x 205 mm
552 str.
oprawa miękka
ze skrzydełkami

Pierwsza część cyklu „Wędrowcy”
Anna Wilk z pozoru jest zwykłą nastolat-
ką, która powoli wkracza w dorosłe życie. 
Pasjonuje się malowaniem, wybrała stu-
dia artystyczne. Choć urodzona w Pol-
sce, od wielu lat mieszka razem z matką 
i Wiką, serdeczną przyjaciółką, w Lon-
dynie. Z okazji ukończenia szkoły matki 
Anny i Wiki zaplanowały dziewczynom 
niespodziankę: wyjazd do Francji. Prze-
bojowa Wika odkrywa, że znajdą się tam 
akurat wtedy, gdy niedaleko, w Cannes, 
odbywać się będzie słynny festiwal fil-
mowy. A że kocha się w jednym z popu-
larnych aktorów, Leo Blacku, wymusza 
na Annie wspólne pójście po autografy. 
Wydarzenia w Cannes wywracają życie 
Anny do góry nogami, bowiem Leo Black 
nieoczekiwanie wyławia ją z tłumu i pro-
ponuje spotkanie. Szybko pojawia się 
zauroczenie. Leo nie jest jednak zwykłym 
człowiekiem – jest Wędrowcem, człowie-
kiem odradzającym się w nowych wcie-
leniach. Jak zmieni się życie Anny i jak 
potoczą się tego niezwykłego związku? 
W przygotowaniu druga część trylogii – 
„Habbatum”.

Ilse Nimschowski
DZIECINNIE PROSTE ORIGAMI 
przełożyła Barbara Floriańczyk

ISBN 978-83-7551-236-6
80 str. 
format 210 x 260 mm

Książka zawiera szczegółowe instrukcje 
i przejrzyste ilustracje, przedstawia-
jące kolejne etapy składania modeli. 
Przy niewielkiej pomocy dorosłych lub 
samodzielnie dziecko może wykonać 
z papieru zwierzęta, kwiaty, samoloty, 
statki, ozdoby choinkowe. To zabawa, 
która kształtuje wyobraźnię, uczy cier-
pliwości i wyrabia zręczność manualną.

Joan Sallas
ORIGAMI 
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
przełożył Cezary Murawski

ISBN 978-83-7551-045-
4
72 str.
format 210 x 260 mm

Zabawne i pomysłowe składanki z pa-
pieru, zainspirowane japońską sztuką 
składania papieru origami. Zwierzę-
ta, instrumenty muzyczne, pojazdy –

DLA MŁODYCH DOROSŁYCH DLA ZRĘCZNYCH RĄK



Pełna oferta i aktualizowne zapowiedzi na stronie www.wydawnictwobis.com.pl  27

wszystko to może wykonać przedszko-
lak – sam lub z pomocą dorosłych. 

Anke Heusser, Antje Bär
WESOŁE PLECIONKI – 
FILOFUNY
przełożył  Cezary Murawski

ISBN 978-83-7551-199-4
80 str.
format 198 x 284 mm

Książka prezentuje podstawowe oraz 
bardziej zaawansowane techniki wy-
konywania plecionek z kolorowych 
kabelków. Znajdziemy tu szczegółowe 
instrukcje, jak wykonać tą techniką roz-
maite przestrzenne figurki – malutkie 
zwierzątka, breloczki, paski, modną bi-
żuterię, ozdoby itp.
W sprzedaży także książka 
z opakowaniem kolorowych żyłek.

Elżbieta Szmydt
PAPIEROPLASTYKA
W SZKOLE I W DOMU
część I 

ISBN 978-83-7551-230-4
format 205 x 295 mm
112 str.
oprawa miękka

Przygotowana przed doświadczoną na-
uczycielkę i instruktorkę papieroplasty-
ki książka zawiera wzory efektownych, 

łatwych do wykonania modeli i jest po-
myślana tak, aby mogło z niej korzystać 
zarówno jedno dziecko, jak i nauczyciel 
z grupą dzieci. Wszystkie modele moż-
na wykonać ze standardowych kartek 
papieru ksero. Oprócz szczegółowych 
instrukcji i szablonów, które można wy-
korzystać do pracy z grupą dzieci i zło-
żenia dowolnej liczby modeli, książka 
zawiera także gotowe modele do wycię-
cia i złożenia. Nieoceniona pomoc dla 
nauczycieli papieroplastyki, a także ro-
dziców dbających o rozwój sprawności 
manualnej dzieci.   

DOROTA DZIAMSKA

ABC ORIGAMI wprowadza dziecko 
w świat sztuki składania papieru. 
Autorka jest doświadczonym peda-
gogiem i propagatorką sztuki origami 
w Polsce, a seria pomyślana jest tak, by 
od najprostszych form poprzez bardziej 
skomplikowane dziecko doskonaliło 
swoje umiejętności.
Znakomita zabawa dla przedszkolaków 
i uczniów młodszych klas szkół 
podstawowych!
Seria nagrodzona tytułem „Innowacyj-
nego Produktu Wspierającego Dyrek-
tora Przedszkola” w Ogólnopolskim 
Konkursie „Innowator Roku 2006”.
Dorota Dzaimska jest również współau-
torką serii origami  z wierszykami (str. 6).
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MAGICZNE KÓŁECZKA
czyli origami płaskie z koła

ISBN 978-83-7551-078-2
80 str. 
format 205x295 mm

Technika origami płaskie z koła polega 
na odpowiednim składaniu kolorowych 
kół różnej wielkości i formowaniu z nich 
modeli, które następnie są lekko pod-
klejane na kolorowym kartonie. 
To niewiarygodne, jak wiele form można 
ułożyć z kół: kwiaty, zwierzęta (żabka, 
jamnik, wiewiórka, królik), choinkę, ko-
szyczek wielkanocny, Świętego Mikoła-
ja, pajace, lalki...

MAGICZNE KWADRATY
czyli origami płaskie z kwadratu

ISBN 978-83-7551-082-9
80 str. 
format 205 x 295 mm

Tym razem formy origami powstają ze 
składania kolorowych kwadratów róż-
nej wielkości i naklejania ich na karton. 
Chcesz rozwinąć umiejętności manual-
ne i wyobraźnię dziecka? Chcesz, żeby 
nauczyło się czegoś nowego i fascynu-
jącego? Kolorowe kompozycje roślinne, 
kwiaty, lwy, żyrafy, postaci z bajek – to 
tylko część tego, co może powstać pod-
czas zabawy w origami. Kolorowe in-
strukcje i zdjęcia. 

BAJKOWE KÓŁECZKA
czyli origami płaskie z koła 

ISBN 978-83-7551-046-1
80 str. 
format 205 x 295 mm

Składamy z kółek postaci z ulubionych 
książek: krasnoludki, czarownicę, kró-
lewnę Śnieżkę, Małą Syrenkę, Pippi Lan-
gstrump, a nawet Harry’ego Pottera! 

NACINAMY KÓŁECZKA
czyli kiri-origami płaskie z koła

ISBN 978-83-7551-039-3
80 str. 
format 205 x 295 mm

Nowa technika w serii „ABC origami”. Na 
kółeczkach najpierw wykonujemy nacię-
cia, a dopiero potem składamy z nich for-
my – postaci, kwiaty, zwierzęta, drzewa. 

PAPIEROWE POSTACI
czyli origami płaskie z koła

ISBN 978-83-89685-93-3 
64 str.
format 205x295 mm

Wizerunki słynnych ludzi ułożone z kó-
łek. Znajdziemy tu postaci z różnych 
epok i różnych kręgów kulturowych. 
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PAPIEROWE KWIATY
czyli origami płaskie
i przestrzenne

ISBN 978-83-7551-191-8
88 str.
format 205 x 295 mm

Płaskie i przestrzenne modele kwiatów, 
które możemy wykorzystać jako kartki 
z życzeniami, laurki, a także elementy 
dekoracji wnętrza.

PRZYGODY 
PAPIEROWYCH MISIÓW
czyli origami płaskie z koła

ISBN 978-83-7551-264-9
88 str. 
format 205 x 295 mm

Książka z modelami form płaskich z kó-
łeczek, tym razem poświęcona misiom 
z ulubionych książek dla dzieci oraz ich 
przyjaciołom. Składać będziemy między 
innymi Kubusia Puchatka, misia Pad-
dingtona i Misia Uszatka.

W sprzedaży także wersja
angielska książki.
ADVENTURES OF PAPER BEARS
Flat circular origami book
ISBN 978-83-7551-268-7
e-book ISBN 978-83-7551-297-7

PAPIEROWE ZWIERZAKI 
czyli origami płaskie
i przestrzenne z kwadratu 

ISBN 978-83-7551-178-9
72 str. 
format 205 x 295 mm

Książka poświęcona składaniu płaskich 
i przestrzennych modeli zwierząt z pa-
pierowych kwadratów. Tą techniką mo-
żemy wykonać m.in. lwa, żyrafę, słonia, 
muchy, jeża i psa.

PAPIEROWE ŚWIĘTA
czyli origami płaskie
i przestrzenne z kwadratu

ISBN 978-83-89685-87-2 
80 str. 
format 205 x 295 mm

Książka zawierająca modele, które moż-
na wykorzystać jako elementy dekora-
cji świątecznych – papierowe łańcuchy, 
aniołki, bombki. 

MODUŁOWE ZABAWY 
czyli origami modułowe
z kwadratu

ISBN 978-83-7551-020-1 
80 str. 
format 205 x 295 mm
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W książce znajdziemy atrakcyjne for-
my zbudowane z modułów złożonych 
z kwadratów – kostki, pudełka, bomb-
ki, pierścienie i lampiony, oraz modele 
zwierząt i kwiatów. 

NACINAMY I SKŁADAMY
czyli płaskie techniki origami
z nacięciem

ISBN 978-83-7551-036-2
80 str. 
format 205 x 295 mm

Druga książka w serii poświęcona kiri-
-origami. Z naciętych kół, kwadratów 
i trójkątów składamy postaci zwierząt, 
kompozycje roślinne, ramki oraz UFO 
i krakowską szopkę z lajkonikiem. 

PAPIEROWA WIOSKA
SMERFÓW
czyli origami płaskie z kwadratu

ISBN 978-83-7551-073-7 
72 str.
format 205 x 295 mm

Z kolorowych kwadratów stworzymy 
papierową wioskę smerfów. Złożymy 
modele Smerfetki, Papy Smerfa, Lalusia, 
Śpiocha, Zgrywusa, Gargamela i innych. 
Smerfy w naszych kompozycjach będą 
się bawić w ogrodzie, dostawać prezen-
ty, huśtać na huśtawce, a także święto-
wać swoje pięćdziesiąte urodziny! 

FILMOWE ORIGAMI
czyli origami płaskie
z koła, kwadratu i trójkąta

ISBN 978-83-7551-163-5
96 str.
format 205 x 295 mm

W książce znajdziemy modele z ulubio-
nych filmów rysunkowych: rozbójnika 
Rumcajsa i jego rodzinę, Żwirka i Mu-
chomorka. Muminki, pszczółkę Maję, 
Gucia, pajęczycę Teklę, słonia Benjamina 
Blümchena, pokemony i wiele innych.

NIESPODZIANKI 
Z PAPIEROWYCH CZAPEK
czyli origami modułowe

ISBN 978-83-7551-253-3 
72 str.
format 205 x 295 mm

Modele czapek, które możemy wyko-
rzystać na balu kostiumowym – czapka 
wikinga, czapka błazna, czapka japoń-
ska, czapka napoleońska, czapka kapi-
tańska, czapka samuraja, górnika – ale 
też możemy je potraktować jako moduł 
bardziej złożonych form, takich jak pier-
ścienie, pudełka, bombki, a nawet rakie-
ta kosmiczna. A także czapka kibica!
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Adventures of Paper Bears – 44,90 zł
A może będzie właśnie tak – 26,90 zł 
Afryka Kazika – audiobook – 29,90 zł
Afryka Kazika – 34,90 zł

B@jki – 28,90 zł
B@jki – audiobook mp3 –19,90 zł
Bajkowe kółeczka – 23,90 zł
Bartek, Lenka i sny – 29,90 zł
Borys i Zajączki – 26,90 zł
Burzliwe dzieje pirata Rabarbara – 25,90 zł
Burzliwe dzieje pirata Rabarbara 
     – audiobook (2 płyty audio) – 29,90 zł

Chichopotam – książka z płytą – 34,90 zł
Ciekawska kaczuszka Omi – 15,90 zł
Ciekawska kaczuszka Omi + zestaw papieru
    – 19,90 zł
Dalsze burzliwe dzieje pirata Rabarbara 
     – 29,90 zł
Dalsze burzliwe dzieje pirata Rabarbara
     –audiobook (3 płyty audio) – 29,90 zł
Dasz radę, Marcelko – 17,90 zł
Droga do domu – 32,90 zł
Dziadek na huśtawce – 22,90 zł
Dziecinnie proste origami – 23,90 zł

Eperu – 34,90 zł

Fajna Ferajna – 29,90 zł
Filmowe origami, czyli origami płaskie 
     z koła kwadratu i trójkąta – 24,90 zł
Filofuny. Wesołe plecionki + żyłki – 24,90 zł

Gdyby jajko mogło mówić i inne 
     opowieści – 29,90 zł
Gupikowo – 21,90 zł

Historyjki dla małych uszu – 24,90 zł

Ja chyba śnię – 27,90 zł 
Jacek Placek. Futbolowa bestia – 21,90 zł
Jacek Placek. Moja nauczycielka 
     jest wilkołakiem – 21,90 zł
Jacek Placek. Odwiedziny wampira – 21,90 zł
Jacek Placek. Szkolny smok – 21,90 zł
Jak Krzyś i Bryś zdobywali halo – 29,90 zł
Jak Maciek Szpyrka z dziadkiem 
     po Nikiszowcu wędrowali – 26,90 zł
Jesień w Klinice Małych Zwierzat 
     w Leśnej Górce – książka z płytą – 29,90 zł
Jeszcze dalsze burzliwe dzieje pirata 
     Rabarbara – 29,90 zł
Jeszcze dalsze burzliwe dzieje
     pirata Rabarbara – audiobook (3 płyty audio) 
     – 29,90 zł

Kaczuszka Omi na wsi – 15,90 zł
Kaczuszka Omi na wycieczce – 15,90 zł
Kaczuszka Omi niczego się nie boi – 16,90 zł
Kapelusz Pani Wrony –15,90 zł
Klinika Małych Zwierząt w Leśnej Górce
     – 29,90 zł
Klinika Małych Zwierząt w Leśnej Górce 
     – audiobook – 19,90 zł
Kot kameleon – 26,90 zł
Kotostrofy czyli o kotach strofy – 29,90 zł
Krasnoludki – 25,90 zł
Król zwierząt – 22,90 zł

Łukasz i kostur czarownicy – 29,90 zł

Magiczne kółeczka, czyli origami 
     płaskie z koła – 23,90 zł
Magiczne kwadraty, czyli origami 
     płaskie z kwadratu – 23,90 zł
Marcelka i sprawy szkolne – 17,90 zł
Mądra głowa zna przysłowia – 29,90 zł
Modułowe zabawy – 23,90 zł 
Mój pies Bezdomny – 24,90 zł

CENNIK - ceny detaliczne
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Nacinamy i składamy, czyli płaskie techniki
     origami z nacięciem – 21,90 zł
Nacinamy kółeczka, czyli kiri-origami 
     płaskie z koła – 23,90 zł
Najwierniejsi przyjaciele. Najpiękniejsze 
     psie historie – 29,90 zł
Nie ma nudnych dni – 29,90 zł
Nie ma nudnych dni – audiobook – 29,90 zł
Niespodzianki z kolorowych czapek – 25,90 zł
Niezpominajek – 27,90 zł

O czym nie śniło się dorosłym – 26,90 zł
O Doboszu drewnianym ludku, który 
     mieszkał w ogródku – 29,90 zł
Oko w oko ze zwierzakiem – 29,90 zł
Opowiadania dla przedszkolaków – 26,90 zł
Opowiadania dla przedszkolaków 
     – audiobook – 29,90 zł
Opowiadania dla przedszkolaków
     – pakiet audio (trzy części opowiadań
     o Tomku przedszkolaku) – 59,90 zł
Opowiadania z piaskownicy – 26,90 zł
Opowiadania z piaskownicy 
     – audiobook – 29,90 zł
Opowiastki dla małych uszu – 24,90 zł
Origami dla przedszkolaków – 22,90 zł

Panda Bonia –  24,90 zł
Papieroplastyka w szkole i w domu – 27,90 zł
Papierowa wioska smerfów, czyli origami 
     płaskie z kwadratu – 21,90 zł
Papierowe kwiaty, czyli origami 
     płaskie i przestrzenne – 24,90 zł
Papierowe postaci, czyli origami 
     płaskie z koła – 19,90 zł
Papierowe święta – 24,90 zł
Papierowe zwierzaki, czyli origami 
płaskie i przestrzenne z kwadratu – 22,90 zł
Piegowate opowiadania – 26,90 zł
Piegowate opowiadania – audiobook
     – 29,90 zł
Pierwszaki z kosmosu – 26,90 zł
Pirat Rabarbar – pakiet audio – 69,90 zł
Po rozum do głowy – 24,90 zł

Przedszkoludki – audiobook – 19,90 zł
Przedszkoludki. Sto radości 
     i dwa smutki – 29,90 zł
Przygoda ma kolor niebieski – 24,90 zł
Przygody papierowych misiów – 23,90 zł

Samotnica – 34,90 zł
Słoń na hulajnodze – 32,90 zł
Sprężynek na tropie tajemnic – 29,90 zł
Strachy na Lachy – 29,90 zł
Straszyć nie jest łatwo – 29,90 zł
Straszyć nie jest łatwo – audiobook – 29,00 zł
Szarlotka pachnąca marzeniami – 25,90 zł
Szczęście śpi na lewym boku – 29,90 zł
Szczęśliwi czas liczą! – 26,60 zł

Tajemnice pani Holly – 19,90 zł
Tajemnice Świstakowej Polany – 29,90 zł
Tajemnice Zatoki Delfinów – 29,90 zł
Tatax i inne historyjki o tatusiach – 29,90 zł

Usypianki – 32,90 zł

Wakacje w wielkim mieście – 19,99 zł
Wiosna w Klinice Małych Zwierząt 
     w Leśnej Górce – książka z płytą – 29,90 zł

Z przysłowiami za pan brat – 26,90 zł
Zielono mi! – 29,90 zł
Zima w Klinice Małych Zwierzat 
     w Leśnej Górce – 32,90 zł




