
 

 
 

Nr 
katalogowy 

Autor Tytuł Wydawnictwo/ 
Rok wyd. 

Opis 

139.VI Adamus Sylwia Bożonarodzeniowe 
poczytanki 
Zwierzęta 
opowiadają o 
narodzeniu Jezusa 

Augustana/2020 Książka składa się z ośmiu rozdziałów. 
Narratorem każdego z nich jest inne 
zwierzę, które wprowadza najmłodszego 
Czytelnika w temat Bożego Narodzenia. 
Kolorowe ilustracje dopełniają całości, która 
ma pobudzić wyobraźnię małego Odbiorcy. 

35.VI 
(2egz) 

De Vries Anne Naszym dzieciom o 
Biblii 

Światło Świata Jest to pozycja wydana wiele lat temu, 
dlatego szata graficzna może wydać się 
odbiorcy nieco inna niż ta, do  której jest 
przyzwyczajony ale nie zmienia to faktu, że 
książka ta zawiera zbiór historii biblijnych 
Starego i Nowego Testamentu 
opowiedzianych w niezwykle fascynujący 
sposób. Książka przeznaczona dla dzieci od 
ok. 10 roku życia. 

56.VI Jeffs Stephanie Biblia na dobranoc Święty 
Paweł/2005 

W książce tej znajdują się 42 bogato 
ilustrowane opowiadania historii 
zaczerpniętych z Biblii. Opowieści nie są 
zbyt długie, dlatego świetnie sprawdzą się 
podczas czytania dzieciom do snu. Książka 
przeznaczona dla dzieci od ok. 3 roku życia. 

34.VI Matas Toni Biblia dla dzieci WAM/2014 Książka ta to zbiór wybranych historii 
Starego i Nowego Testamentu 



 

 
 

zaprezentowanych w formie komiksu. W 
‘dymkach’ pojawiają się cytaty z Pisma 
Świętego. Książka przeznaczona dla naszych 
najmłodszych czytelników 

36.VI Praca zbiorowa Nowy Testament 
Biblia w obrazkach 

David C.Cook 
Publishing 
Co./1991 

W formie komiksu zostały tu 
zaprezentowane odbiorcy historie z Nowego 
Testamentu. Książka przeznaczona dla 
dzieci od ok. 10 roku życia. 

108.VI Praca zbiorowa Mamo, poczytaj mi 
Biblię 

Jedność/2013 Jest to książka dla małych dzieci, które lubią 
słuchać czytanych im bajek i przy okazji 
oglądać piękne, kolorowe ilustracje. Na 41 
sztywnych stronach zostały umieszczone 
najbardziej znane opowieści biblijne m.in.: o 
stworzeniu świata, o arce Noego, o 
Abrahamie, Mojżeszu, Danielu, Jezusie. Treść 
napisana została w taki sposób, że już dwu 
lub trzy latki będą słuchać opowieści z 
wielkim zainteresowaniem.   

128.VI Praca zbiorowa Biblia w obrazkach 
dla najmłodszych 

Opoka Książka jest doskonałą propozycją dla nieco 
starszych dzieci (od ok. 5 lat). 
Przedstawione tu zostały historie Starego i 
Nowego Testamentu. Każda z nich opisana 
została na jednej stronie z zilustrowana 
przepięknymi rysunkami na drugiej. Na 



 

 
 

końcu każdego tekstu zamieszczono do 
niego kilka krótkich pytań. 

136.VI Rudkowska 
Katarzyna 

Rudzia Łupinka 
czyli opowieść o 
rodzinie i 
przyjaźni 

Heaven 
Studio/Radom 
2021 

„Słuchowisko (…) pozwala dzieciom na ich 
sposób myśleć o sprawach ważnych i 
wielkich na tym świecie. Słuchanie przygód 
Rudzi Łupinki wspólnie z dziećmi, będzie 
znakomitą inwestycją w rozwój wzajemnych 
relacji, jak i w kształtowanie przyszłych 
pokoleń w duchu miłości, szacunku i 
przyjaźni.” (cyt. ks. Jan Cieślar) 

37.VI Rzecznik Michał, 
Nowacki Piotr 

Reformator Marcin 
Luter 

Widnokrąg/2017 Historia reformacji została tu przedstawiona 
za pomocą czarno-białego komiksu, który 
nie pozbawiony jest humoru. Książka dla 
dzieci od ok.10 roku życia. 

107.VI Shennan 
Christopher 

Sen lalkarza Jonata Fundacja Głos 
Ewangelii/2008 

„Niezapomniana podróż do świata lalek (…). 
Ta historia od samego początku wciąga nas i 
ciekawi. Zanurzamy się w opowieść z pozornie 
nierealnego świata, ale opowiadającą na 
wiele pytań nurtujących dzieci i dorosłych. Jest 
to niewątpliwie historia z treścią, odwołaniem 
do Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. (…) Jest 
to bajka, z którą każdy powinien się 
zapoznać.”  (z opisu znajdującego się na 
książce) Opowieść podzielona jest na 27 
rozdziałów i wzbogacona została wieloma 



 

 
 

pięknymi ilustracjami. Książka jest 
skierowana dla dzieci od ok. 7 roku życia. 
(133 stron) 

38.VI Szusta  Adam Ballady i romanse 
Od zakochania do 
miłości, czyli 
krótki podręcznik 
budowania 
związku 

Stacja 7/2020 „Lata temu żył człowiek, który nazywał się 
Adam Mickiewicz. Napisał on poetycką 
książkę noszącą tytuł ‘Ballady i romanse’ (…). 
W tej książce chciałbym zaproponować, 
byśmy zajęli się ‘balladami i romansami’ w 
przyrodzonej rzeczywistości, którą jest 
budowanie związków międzyludzkich. W 
poszczególnych (…) rozdziałach będziemy 
wspólnie zastanawiać się, jak wprowadzić 
Bożą nadprzyrodzoność do różnych 
elementów miłości ludzkiej, zaczynając od jej 
początków, takich jak flirtowanie, 
randkowanie czy pierwszy pocałunek, aż po 
ważne etapy: zaręczyny i ślub” (cytat ze 
wstępu do książki) 

33.VI Woolf Alex Arka Noego i inne 
historie z Biblii 

Jedność 2018 
 

Ta książka to zbiór znanych historii 
biblijnych opisanych specjalnie dla małych 
dzieci. Dzięki pięknym ilustracjom książka 
jest bardzo kolorowa. 

 
 


