
Lind Asa. Piaskowy wilk:

Bohaterka Kurasia jest dziewczynką jakich wiele. Samotną, dużo myślącą
jedynaczką. Mieszka nad morzem, gdzie na plaży spotyka Piaskowego Wilka, 

który znajduje wytłumaczenie na rozterki dziewczynki.
To ciepła, dobra i mądra książka dla dzieci z dużą wyobraźnią. Przedstawiona
historia pokazuje świat oczami dziecka, przemawia specyficznym językiem do

dziecięcej wyobraźni.



Karusia zastanawia się nad całym mnóstwem rzeczy – nad komarami 
i miłością, nad pustymi kieszeniami i długością krótkich chwil. No i jak to jest,

 że malutkie, tyci ognisko może przemienić się we wściekłego smoka?
To druga książka o Piaskowym Wilku i Karusi. Świat na pograniczu

rzeczywistości i dziecięcej fantazji. 
A przede wszystkim – spojrzenie na świat oczami dziecka. 

Świetnie nadaje się do głośnego czytania, na przykład jako bajka na dobranoc.

Piaskowy Wilk i ćwiczenia z
myślenia t.2:



Piaskowy Wilk i prawdziwe 
wymysły t. 3:

Czy można zatrzymać lub cofnąć czas? Czy najsilniejszy musi być
największy? Ile razy można zmienić zdanie? I co się dzieje nocą z kolorami? Karusia
i Piaskowy Wilk uwielbiają zastanawiać się nad całym mnóstwem różnych rzeczy.

To trzecie spotkanie z Piaskowym Wilkiem i Karusią. Czytelnicza przygoda dla
małych i dużych, piętnaście opowiadań, do których z chęcią się powraca!



Poznajemy historię Marysi, której marzeniem jest w przyszłości zostać
słynną primabaleriną i wystąpić w prawdziwym baletowym spektaklu. 
By móc spełnić marzenie dziewczynka uczęszcza do szkoły baletowej 

i bardzo sumiennie ćwiczy.
Pewnego dnia staje przed życiową szansą, w szkole odbywają się przesłuchania do

"Dziadka do orzechów". Marysia dostaje wymarzoną rolę! Teraz czeka ją jeszcze
więcej pracy, ponieważ premiera zbliża się wielkimi krokami…

Ewa Nowak. Dziadek do orzechów:



Zofia Stanecka
Czytam sobie z bakcylem.

Tajemnica namokniętej gąbki:
W szkole dzieją się dziwne rzeczy- ktoś moczy kredę do pisania po tablicy,

gąbka do jej ścierania śmierdzi szlamem i wodorostami, ktoś podmienia worki 
z butami w szkolnej szatni. Szykuje się wielkie wydarzenie-narada, zwołana w trybie

pilnym po lekcjach. Czy chłopcom uda się rozwiązać tajemnicę? Przeczytaj 
i przekonaj się jakie jeszcze przygody mieli Bartek i Ziutek w związku z osobliwymi

wydarzeniami w szkole. 


