
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Królowa Śniegu” 
Autor: Hans Christian Andersen;   

 

“Zagubiona w śniegu” 
Autor: Holly Webb;  

 

W tej baśni musi być coś 
magicznego, skoro zachwyca 
zarówno dzieci jak i dorosłych, 
i to od pokoleń. Jej akcja 
rozgrywa się w mroźnej scenerii, 
wśród śniegu i przejmującego 
zimna, opowiada o potędze 
prawdziwej przyjaźni, która 
potrafi stopić lód. 

 

Książkę polecamy szczególnie 
małym miłośnikom zwierząt. 
Wzrusza, wzbudza zainteresowa -
nie, buduje napięcie. To historia 
o dziewczynce, która pragnęła 
mieć kotka i musiała przekonać 
do tego swoją mamę. Zanim 
kotka Pusia trafi do małej Eli, 
przeżywa mnóstwo ciekawych 
przygód. Akcja rozgrywa się w 
zimowej scenerii. 



“Zima Muminków” 
Autor: Tove Jansson,  

 

„Pani Zima” 

Autor :Bracia Grimm 

 

W tej książce Muminek 
odkrywa Dolinę zimową porą i 
porównuje ją z okresem letnim. 
Nasz bohater budzi się w 
uśpionym domu, samotny, w 
czasie ciemnej, długiej, fińskiej 
zimy, i nie może ponownie zapaść 
w sen. Świat na zewnątrz jest 
zupełnie obcy.  

 

Pewna wdowa miała dwie córki. 
Jedna była piękna i pracowita, a 
druga brzydka i leniwa. Wdowa 
więcej serca miała dla tej 
brzydkiej, bo była ona jej rodzoną 
córką. Piękną córkę traktowała 
jak popychadło i zmuszała do 
wykonywania całej pracy w 
gospodarstwie.  



 

„ Lew, czarownica i stara szafa” 
Autor: Clive S. Lewis 

 

                                                        

„Lew, czarownica…” to część 
siedmiotomowej serii „Opowieści 
z Narni”.       Opowiada     ona       
o  

 

światło latarni pośród drzew, a na 
policzkach czuje płatki śniegu – 
zaczyna rozumieć, że szafa jest 
przejściem do magicznej krainy. 
A co ją tam czeka? Zła, zimowa 
królowa, wieczna zima, mówiące 
zwierzęta i… święty Mikołaj. 

 

przygodach czwórki 
rodzeństwa, w wieku od 6 
do 16 lat. Dzięki temu w 
książce coś dla siebie 
może odnaleźć każde 
dziecko. Pewnego dnia, 
podczas zabawy w 
chowanego, najmłodsza 
Łucja chowa się w starej 
szafie. Odgarnia płaszcze, 
by zrobić sobie miejsce, 
aż nagle… trafia na 
sosnowe igły!  Po  chwili   
dostrzega  



 

 

Srebrne Gwiazdki 

Autor : Ewa Szelburg-Zarembina 

 

 

 

To zbiór dziewięciu, zimowych 
wierszyków, które pięknymi 
ilustracjami opatrzył Zbigniew 
Rychlicki. 
"Srebrne gwiazdki 
Reni było trzeba 
srebrnej gwiazdki z nieba. 
Wtedy zima biała 
tyle ich zesłała, 
że się ziemia cała 
srebrną gwiazdką stała." 



Jak sprytnie rysować. Zima 
 
 

 

 
 

 

Rysunkowe sztuczki – 4 
proste kroki i gotowe! Każde 
dziecko potrafi rysować. Nie 
wierzysz? Z tą książką 
wszystko jest możliwe! 


