Na wakacje rekomendujemy dwie książki z serii wydawniczej „12 ważnych” Centrum Edukacji
Dziecięcej. Książki dedykowane są co prawda dzieciom w wieku 6 do 9 lat, jednak… w świecie
inspiracji i wartości nie ma ograniczeń wiekowych. Te niezwykłe opowiadania napisane przez
polskich autorów polecamy, życząc dobrych wakacji.
Praca zbiorowa
12 wyjątkowych postaci. Polscy autorzy o marzeniach.

Książka pokazuje, że każdy, nawet
Najsławniejszy Człowiek Świata, był kiedyś
dzieckiem. Okruchy dziecięcych marzeń
pomagały realizować dorosłe plany, dążyć do
celu, być niezwyciężonym.
Drodzy dorośli!
Pochylcie się nad dziecięcymi marzeniami,
zachęcajcie do opowiadania o nich, mądrze
wspierajcie marzycieli.
Drogie dzieci!
Wasze marzenia są ważne!
opis wydawcy

Centrum Edukacji Dziecięcej, 2017.
Książka to zbiór 12 opowiadań o dzieciństwie i młodości wyjątkowych Polek i Polaków. Ich wyjątkowość
polega na tym, że potrafili zachwycać się światem nawet wtedy, gdy było pod górkę i mimo przeciwności
losu realizowali swoje marzenia. Ich historie są dla nas niezwykle inspirujące, bo Oni tak jak my byli kiedyś
dziećmi. Ta książka to piękna lekcja o tym, jak wspierać dziecko nie tylko w realizacji jego marzeń, ale po
prostu życiowych pasjach.
12 wspaniałych autorów i 12 wspaniałych bohaterów:
Agnieszka Frączek, MIKOŁAJ KOPERNIK, czyli DZIECIĘCE MARZENIE
Renata Piątkowska, JANINA OCHOJSKA, czyli DZIELNE SERCE NA CHWIEJNYCH NOGACH
Roksana Jędrzejewska-Wróbel, WISŁAWA SZYMBORSKA, czyli BYŁA SOBIE DZIEWCZYNKA
Beata Ostrowicka, JANUSZ KORCZAK, czyli PANDOKTOR
Anna Sójka, MARIA SKŁODOWSKA-CURIE, czyli JAK ZDOBYĆ NAGRODĘ, KTÓREJ NIE MA
Eliza Piotrowska, JAN PAWEŁ II, czyli KIM BĘDZIESZ, LOLKU, JAK DOROŚNIESZ
Maria Szarf, JAN MATEJKO, czyli CHŁOPIEC W ŚWIECIE OBRAZÓW
Anna Onichimowska, IRENA SENDLEROWA, czyli WYPRAWA NA DNO STUDNI
Anna Czerwińska-Rydel, FRYDERYK CHOPIN, czyli ZWYCZAJNE DZIECIŃSTWO
Joanna Krzyżanek, WANDA BŁEŃSKA, czyli HIPOPOTAM, PASTYLKA I STETOSKOP
Marcin Przewoźniak, HENRYK SIENKIEWICZ, czyli JAK HENIO „ŁABĘDŹ” NIE ZOSTAŁ POETĄ ANI
ŻOŁNIERZEM
Elżbieta Zubrzycka, MAREK KAMIŃSKI, czyli MAREK I JEGO MARZENIA

Praca zbiorowa
12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach.

Jeśli wyobrazimy sobie szczęśliwe życie jako
porządnie zbudowany budynek, to wartości
stanowią tego budynku fundament. Tak jak nie
da się dobrze zbudować domu bez
fundamentów, tak nie można dobrze wychować
dzieci bez wprowadzenia ich w świat wartości.
Mam nadzieję, że ta książka okaże się w tym
pomocna.
ROKSANA JĘDRZEJEWSKA-WRÓBEL

Świata nie da się zamknąć w definicji,
ponieważ nie jest on zbiorem bezpiecznych
pojęć, lecz ryzykownych konfrontacji.
Mądrość, dobro, szczęście... znaczą dopiero
wtedy, kiedy ujawnią się w konkretnej historii.
Historie te to narzędzia poznania świata,
najlepsza wyprawka do Szkoły Życia!
ELIZA PIOTROWSKA
Centrum Edukacji Dziecięcej, 2017.

Książka wprowadza dziecko w świat wartości. Dzieci słyszą ważne słowa: miłość, odpowiedzialność,
uczciwość, szczęście, samodyscyplina, piękno, sprawiedliwość, przyjaźń, odwaga, dobroć, szacunek,
mądrość, a dzięki tym historiom zrozumieją ich znaczenie, dlaczego są takie ważne i jak „działają”
w praktyce .

