
 

Książka prezentem na 

 ”Dzień Mamy” 

Propozycje ciekawych książek, które są godne polecenia.  

 

 
 
 

 
 
 

 

Matka Polka wpisuje się na listę matek 

niepokornych, z charakterem, własnym 

zdaniem, mocą. Czasem potrzebuje 

opieki i wsparcia Polka – a ponieważ syn 

wiele umie (w dużej mierze dzięki niej), 

potrafi jej pomóc, kiedy moc na moment 

ją opuszcza. 

Razem z Polkiem i jego matką 

przeżyjecie niezapomniane chwile na 

pirackim statku, odwiedzicie ogry w 

grze komputerowej, zanurzycie się w 

agresywnym świecie telewizyjnej 

reklamy.  

W emocjonujący świat przygód autorka 

umiejętnie wplata jednak delikatność, i 

wrażliwość i ciepło, tak potrzebne 

dzisiejszym synom i ich bohaterskim, 

przebojowym matkom. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Renata Piątkowska w książce „Po prostu 

Mama” prezentuje siedem opowiadań 

 o siedmiu różnych mamach, których 

akcja rozgrywa się w różnych czasach 

 i miejscach na świecie.(...) 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

Wszystkie moje mamy to książka 

wpisująca się w serię książek 

opowiadających dzieciom o wojnie. 

 Mały chłopczyk, bohater tej historii, 

bierze nas za rękę i prowadzi za druty 

warszawskiego getta. Autorka pokazuje 

nam wojnę widzianą oczami dziecka, 

 a rzadko patrzymy na nią z tej 

perspektywy.  

 
 
 

 
 
 
 

 

Matka i córka” to pełna napięcia 

i wzruszająca historia dwóch kobiet, 

które wojna światowa wyrwała z cichego 

domu na Zatybrzu i rzuciła w wir 

dramatycznych zdarzeń. Powieść ta była 

tłumaczona na wiele języków, a oparty 

na niej film, który wyświetlano również 

na polskich ekranach, przyczynił się 

do tym większego jej rozgłosu. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Każdego wieczoru przed snem dziecko 

zaprasza do wspólnej zabawy 

najważniejszą osobę na świecie… swoją 

mamę. 

Książka Mayany Itoiz pt. MOJA MAMA 

to wzruszająca opowieść o miłości 

i wieczornych rytuałach, o wspólnym 

opowiadaniu bajek, które 

nie tylko przygotowują do snu, ale też 

wzmacniają uczuciową wieź między 

rodzicem a dzieckiem. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mama Basi zaczyna pracować. Ma dużo 

mniej czasu dla rodziny. Szybko okazuje 

się, że nie tylko Basia źle to znosi… 

Przygody Basi pomagają dziecku 

zrozumieć świat, pokazują, jak poradzić 

sobie w trudnych sytuacjach. Swym 

humorem rozśmieszają dzieci i dorosłych. 

 
 

 
 
 
 

 

 

Tsatsiki to dość niezwykłe imię, ale sam 

Tsatsiki-Tsatsiki Johansson jest zupełnie 

zwyczajnym chłopcem.  

No, może z wyjątkiem tego, że jego 

mama, zwana czule Mamuśką, gra na 

basie w zespole rockowym, a jego tata 

jest poławiaczem ośmiornic, mieszka w 

Grecji i nawet nie wie o istnieniu swojego 

syna. 

 
 

 

 

Mama Filipa jest tak zmęczona i 

zestresowana, że pewnego dnia zamienia 

się w smoka. I zupełnie 

zapomina, co się robi, kiedy jest się 

mamą. 

A co się robi z mamą, która zamieniła się 

w smoka i wylizuje talerze, zamiast je 

pozmywać, depcze telefon, zionie ogniem, 

je muchy i ze złości wali ogonem o 

ziemię? Filip wyrusza z mamą w 

poszukiwaniu lekarstwa na smoki. 

 



 
 

 

 

„Włosy mamy” to niezwykła, baśniowa 

opowieść o depresji rodzica. Prosta, 

wypełniona metaforą historia o 

narastającym chaosie w uczuciach 

dziecka, które samo próbuje zrozumieć 

coś, co jest dla niego niezrozumiałe. 

Samo próbuje działać, by móc odzyskać 

spokój i poczucie bezpieczeństwa. 

”Włosy mamy”, pomimo ciężaru 

tematycznego, to niezwykle ważna, 

zrozumiała dla najmłodszych historia 

dająca nadzieję, pozwalającą oswoić 

najtrudniejsze uczucia. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

„Anioły wokół nas” Theresa 

Cheung 

 
Jest to niezwykły zbiór historii 

pokazujących, jak anioły stróże czuwają 

nad nami z zaświatów. Często pojawiają 

się w zaskakujący sposób wtedy, gdy 

potrzebujemy ich najbardziej… 

Anioł, który krzycząc ocalił dziewczynkę 

przed upadkiem ze schodów.  Mężczyzna, 

który zabrał swą wnuczkę z trasy 

pędzącego pociągu – tydzień po swojej 

śmierci. 

Duchy, które przybierają postać 

zwierząt, by ostrzegać i chronić bliskich.  

Anioły stróże, które wyjawiają ludziom 

cel ich życia. 

 
 

 
 

 

 

 

Smak szczęścia, czyli o dietach, 

pielęgnacji urody w zgodzie z naturą i 

szukaniu piękna w sobie  
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