
Polecane książki dla dzieci 

 

1. Ks. Sebastian Kosecki, Odkryj świat Biblii – ESPE 

 

Czy wiecie… 

W jaki sposób starożytni Grecy czytali papirusy, mimo że łączyli słowa w jeden 

wielki „wąż” i nigdy nie stosowali przerw między wyrazami? 

Jaki sekret skrywa tajemniczy kalendarz z Gezer i dlaczego najchętniej czytali go… 

rolnicy? 

Jakie słowa zawiera najstarszy zachowany papirus Nowego Testamentu? 

Ze skóry jakich zwierząt produkowano pergaminy. I dlaczego moczono je w kozim 

mleku? 

Dzięki tej książce dowiecie się tych i wielu innych ciekawych rzeczy na temat 

biblijnego świata. Będziecie też mieli jedyną i niepowtarzalną okazję, by poznać 

zarówno najlepszych przyjaciół, jak i zagorzałych przeciwników Pana Jezusa. 

Nauczycie się pisać imiona bohaterów Biblii po hebrajsku i przeczytacie zapisane po 

grecku pozdrowienie, którym archanioł Gabriel przywitał Maryję, Mamę Jezusa. 

Ale to jeszcze nie wszystko! Znajdziecie tutaj też wiele innych ciekawych zadań. Mają 

one m.in. formę - krzyżówki, - mapy,- labiryntu,- szyfru,- obrazku z różnicami,- 

układanki z fragmentów manuskryptów. 

https://szaron.pl/szukaj?search_query=Ks.+Sebastian+Kosecki


Znajdziesz: 

https://szaron.pl/ksiazki-dla-mlodziezy/14467-odkryj-%C5%9Bwiat-biblii-espe-

9788382010350.html 

 

Marcin Kaczmarczyk,  Biblijny motywator - Marcin Kaczmarczyk 

 

Masz wszystko, czego potrzebujesz, by wprowadzić w swoim życiu zmiany, i jesteś do 

tego najodpowiedniejszą, najbardziej kompetentną osobą. Szkoda czasu na trwanie w 

zastanej rzeczywistości i wybieranie najłatwiejszych opcji. Bardziej opłaca się ŻYĆ. 

W tej książce znajdziesz historie ludzi, którzy nie bali się iść w nieznane, a nierzadko 

stawiali wszystko na jedną kartę. Ludzi, którzy – jak każdy – mieli różne obawy, lecz 

strach nie powstrzymywał ich przed wyjściem z bezpiecznego, ale niedającego nadziei 

na przyszłość miejsca. O kim mowa? O znanych nam postaciach ze Starego Testamentu 

(takich jak chociażby Gedeon, Rut, Mojżesz, Józef), którym nie brakowało chęci do 

czerpania z życia całymi garściami. Ich historie – choć spisane tysiące lat temu – mogą 

nas inspirować także dziś. 

Znajdziesz: https://szaron.pl/ksiazki-dla-mlodziezy/13454-biblijny-motywator-

marcin-kaczmarczyk-9788380652163.html 
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Benedicte Delelis, Sibylle Ristroph, Mali bohaterowie Biblii 

 

Niezwykle ciekawe historie małych biblijnych bohaterów.  

Dzięki jej stronom mali chrześcijanie poznają Saraj, Józefa, Beniamina, Miriam, Esterę, Jana 

Chrzciciela i wiele innych postaci. Chłopców z potarganymi czuprynami i dziewczynki bawiące 

się lalkami. Wszyscy ci mali bohaterowie biegali po łące, jedli posiłki, odpoczywali, uczyli się, 

śpiewali, śmiali się, a czasami płakali… W ich codziennym życiu pojawił się Bóg i ich historia 

zwykłych dzieci niespodziewanie stała się świętą opowieścią .Wszystkie opowiadania 

zamieszczone w tej książce są niezwykłe, ponieważ zaczerpnięte są z Biblii, która nie tylko jest 

historią prawdziwą, ale i żywą, za pomocą której Bóg wciąż do nas przemawia. Także dzisiaj 

Bóg kieruje swe słowo do dzieci i dorosłych. Książka "Mali bohaterowie Biblii", 

autorstwa Benedicte Delelis, ma nam pomóc usłyszeć Jego głos. 

  Odbiorcy 

– dzieci, które poznają biblijnych bohaterów; 

– rodzice i opiekunowie, którzy chcą podarować dzieciom wartościową książkę. 

 Dlaczego warto nabyć tę książkę 

– zaprasza dzieci do poznawania Pisma Świętego i pogłębiania wiary; 

– jest pełna ciepła i radości, opatrzona urzekającymi ilustracjami. 

Znajdziesz: https://www.bogulandia.pl/product-pol-5891-Mali-bohaterowie-Biblii-

Benedicte-Delelis-oprawa-twarda.html   

https://www.bogulandia.pl/tra-pol-1306266759-Benedicte-Delelis.html
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Stormie Omartian, Moc modlitwy dziecka 

1.  

O CZYM CHCESZ POWIEDZIEĆ BOGU? 

Bóg uwielbia słuchać, kiedy opowiadasz Mu o swoim dniu, swoich przyjaciołach, swojej 

szkole, swojej rodzinie, o wszystkim, nawet o twoich największych problemach. Modlitwa 

jest tak prosta, jak rozmowa z najlepszym przyjacielem – a kiedy spróbujesz się pomodlić, 

odkryjesz, że Bóg jest najwspanialszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek mogłeś sobie 

wymarzyć. 

Niniejsza książka przedstawia zabawne historie i zawiera puste miejsca na pisanie własnych 

słów do Boga, a także porady i modlitwy spisane przez inne dzieci, które pomogą ci odkryć 

moc modlitwy. 

Znajdziesz: https://www.dobryskarbiec.pl/pakiet-moc-modlitwy-dziecka-moc-modlitwy-
rodzica.html 
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Vic Parker, Skarbiec biblijnych opowieści 

 

Oto niezwykła Biblia dla dzieci. Przedstawia wiele ksiąg ze Starego i Nowego Testamentu, 

również tych mniej popularnych i rzadziej prezentowanych w dziecięcych wydaniach Pisma 

Świętego, dodatkowo wszystkie fragmenty biblijne zostały pogrupowane w 6 tematycznych 

działów (Cuda i tajemnice; Grzechy i zbawienie; Głosy i wizje; Rodziny i przyjaźnie; Ścieżki 

Pana Boga; Dobrzy i źli bohaterowie), wszystko po to, by zachęcić dzieci do zastanowienia się 

nad różnymi aspektami biblijnych historii i sprawić, by sięgały po nie chętniej i lepiej je 

rozumiały. 

Biblia to święta księga, której nie może zabraknąć na półce żadnego dziecka. 

Odbiorcy: 

– dzieci, które poznawać będą Pismo Święte; 

– katecheci i duszpasterze poszukujący wyjątkowego wydania Biblii, dedykowanego małym 

chrześcijanom; 

– rodzice i opiekunowie, którzy chcą pomóc dzieciom wzrastać w wierze. 

Dlaczego warto nabyć tę książkę? 

– przedstawia biblijne historie ze Starego i Nowego Testamentu z myślą o najmłodszych – w 

sposób przystępny i ciekawy; 

– jest oryginalnie i pomysłowo wydana; opatrzona pięknymi, sugestywnymi ilustracjami. 

Znajdziesz: https://www.dobryskarbiec.pl/skarbiec-biblijnych-opowiesci.html 

 

https://www.dobryskarbiec.pl/skarbiec-biblijnych-opowiesci.html


Luiza Borkowska-Ziółkowska Proszę Przepraszam Dziękuję Małe wielkie 

słowa 

 

 

Filip po raz pierwszy idzie do przedszkola. Jest naprawdę przerażony. Ale czy niegrzeczne 

zachowanie wobec innych to dobry sposób na zdobycie ich sympatii? Może czasem warto 

wypowiedzieć MAŁE WIELKIE SŁOWA? Przekonacie się o tym sami... 

Ta bajka, to historia zagubionego Filipka, który nie potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji. 

Chłopiec próbuje zwrócić na siebie uwagę poprzez przekorne, burkliwe i zaczepne zachowanie. 

Bacznie obserwuje to, co go otacza i finalnie dostrzega złe strony swojego postępowania. 

Zaczyna rozumieć, co znaczy funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i co oznaczają słowa 

proszę, przepraszam, dziękuję. Bajka rozbudza ciekawość; uczy dobrych manier, koleżeństwa, 

życzliwości wobec innych, empatii i szacunku do drugiego człowieka, a także wywołuje chęć 

poznania kolejnej historii, opowiedzianej przez narratorkę, mądrą i doświadczoną przez życie 

babcię Adelajdę. 

Książeczka adresowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Z 

powodzeniem może służyć jako pomoc dydaktyczna w czasie zajęć. 

Znajdziesz: https://www.dobryskarbiec.pl/prosze-przepraszam-dziekuje-male-wielkie-

slowa.html 
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