
Klasy: 1-4 

Opracowanie: Magdalena Cieślawska 

 

 

Biblioteka poleca: 
Recenzja dobrej książki 

 

 

 

Co czytać? 

Jak znaleźć wartościową książkę? 

 
 

Zachęcam do zapoznania się z książką: 

 

„13-piętrowy domek na drzewie” 

Andy Griffiths 
 

 
 

 

 oraz pozostałymi książkami serii „Domek na drzewie” 

 

 

 
 

Książki z tej serii dostępne są w naszej szkolnej bibliotece. Cieszą się ogromnym 

powodzeniem. 

https://nk.com.pl/andy-griffiths/540/pisarz.html


 

 
Jak zwykle przytaczam wybrane opinie, recenzje proponowanej serii: 

 

 
„Pierwszy tom  najśmieszniejszej serii od czasów "Dziennika cwaniaczka"! 

 

Andy i Terry mieszkają w trzynastopiętrowym domku na drzewie. A ten domek jest 

najfajniejszy na świecie! Znajdziecie tu kręgielnię, oczko wodne pełne rekinów, tajne 

podziemne laboratorium oraz inteligentny piankomat, który podąża za człowiekiem 

krok w krok. Naprawdę, życie byłoby piękne, gdyby nie to, że dwaj kumple mają 

jeden dzień na napisanie nowej książki dla swojego wydawcy, Nochalskiej 

Księgarni… W dodatku ciągle coś im przeszkadza: latające koty, gigagoryle, milutkie 

syrenki, potwory morskie udające milutkie syrenki… Domek na drzewie po prostu 

pęka w szwach od niezapowiedzianych gości! 

 

No, na co czekacie? Właźcie!” 
https://nk.com.pl/13-pietrowy-domek-na-drzewie/2174/ksiazka.html#.XqmcG2gzbIU 

 

 

 

„Domek na drzewie to cykl książek z przygodowych przeznaczony dla najmłodszych 

i tych nieco starszych, nastoletnich odbiorców. Autorem jest Andy Griffiths. 

Andy i Terry, główni bohaterowie serii, mieszkają w trzynastopiętrowym domku na 

drzewie, uważając to miejsce za najbardziej zaczarowane i fantastyczne na świecie. 

Domek na drzewie jest miejscem odwiedzin licznych gości, a na co dzień aż roi się 

tam od niesamowitych przygód i odwiedzin inspirujących, ciekawych osobistości. 

 

Autor w swoich książkach stworzył obraz beztroskiego dzieciństwa, którego 

przeżywanie jest mieszanką rzeczywistości i fantastyki. Domek na drzewie zawiera 

serię 7 tomów, które bez wątpienia wprawią w zachwyt nawet najbardziej 

wymagających czytelników. 

 

W serii „Domek na drzewie” ukazały się: 

 

Tom 1 13-piętrowy domek na drzewie 

Tom 2  26-piętrowy domek na drzewie 

Tom 3  39-piętrowy domek na drzewie 

Tom 4  52-piętrowy domek na drzewie 

Tom 5  65-piętrowy domek na drzewie 

Tom 6  78-piętrowy domek na drzewie 

Tom 7  91-piętrowy domek na drzewie” 

 

https://www.taniaksiazka.pl/seria/domek-na-drzewie 

 

https://nk.com.pl/13-pietrowy-domek-na-drzewie/2174/ksiazka.html#.XqmcG2gzbIU
https://www.taniaksiazka.pl/seria/domek-na-drzewie


 

 

„(...)Pojawiają się w niej zabawne potwory i niezwykłe postacie, porusza 

wyobraźnię czytelnika i przenosi w inny wyimaginowany świat. Jest zabawna i 

zarazem trochę straszna co spodoba się zapewne chłopcom. 

Zawiera elementy komiksu, czyli liczne rysunki z opisem. Książkę polecam młodym 

czytelnikom z poczuciem humoru, których interesuje wymyślony świat z potworkami 

w akcji.” 

Monika Widurska 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/13-pietrowy-domek-na-drzewie-recenzja/ 

 

 

 

 

To znakomita seria dla miłośników przygód, komiksu i dobrej zabawy, 

polecam, 

Magdalena Cieślawska 

 

 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/13-pietrowy-domek-na-drzewie-recenzja/

