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Co czytać? 

 

 

 

Polecam książki z serii „Franklin”: 

 

 

 

 

 

 

Jak zwykle poniżej zamieszczam wybrane opinie na temat proponowanej 

serii: 

 
 „Krótkie opowiadania o przygodach żółwia Franklina zaskarbiły sobie 

wielką sympatię najmłodszych czytelników. To jedne z 

najpopularniejszych książek dla dzieci, cieszących się dobrą sławą atrakcyjnych 

i pedagogicznych. 

  

Żółw Franklin, ten nasz zabawny przyjaciel i bohater nie tylko książeczek, ale i 

ukochanych filmów animowanych, ułatwia zrozumienie wielu trudnych spraw, z 

którymi dzieci często sobie nie radzą. Pomocny Franklin podpowie, kiedy 

https://www.taniaksiazka.pl/dla-dzieci-ksiazki-i-ksiazeczki-c-5000_5091.html
https://www.taniaksiazka.pl/multimedia-filmy-dla-dzieci-c-5000_5186_5350.html


wypada powiedzieć przepraszam oraz jak przygotować się do pierwszego dnia 

szkoły. Żółw będzie z niecierpliwością oczekiwał przyjęcia swojej małej 

siostrzyczki oraz pierwszy raz zanocuje pod namiotem. Każdy tom z serii 

dotyczy jednego tematu. Często będą to trudne sprawy, z którymi przychodzi się 

zmierzyć kilkulatkowi. Będzie też radośnie, na przykład wtedy, gdy zostanie 

starszym bratem lub nauczy się jeździć na rowerze - oczywiście ucząc się 

również, jak ważny jest kask rowerowy. Na przykładzie historii z życia 

Franklina o wiele łatwiej wyłtumaczysz dziecku, dlaczego musi iść do szpitala 

lub dlaczego warto mówić swoim bliskim “kocham cię”. 

 

Autorka serii książeczek, Paulette Bourgeois, postarała się, by opowiadania były 

dopasowane do rozwoju dzieci wkraczających w świat literatury. Proste zdania, 

duże litery oraz kolorowe obrazki ułatwiają zrozumienie treści oraz wyciągnięcie 

stosownych wniosków. Opowiadania są pouczające i zabawne. Serię bajek o 

Franklinie z powodzeniem można wykorzystać do przyjemnej nauki czytania.” 

https://www.taniaksiazka.pl/seria/franklin 

 

 

 

 „Gdyby nie był on żółwiem, powiedzielibyśmy, że jest 

zwyczajnym dzieckiem. Takim, które najpierw chodzi do przedszkola, 

potem do szkoły, boi się ciemności, miewa różne problemy, nie zawsze 

sprząta swój pokój, ma młodszą siostrę, której czasem ma dość… 

Mimo że jest zielony i na grzbiecie nosi skorupkę, to z łatwością dzieci 

mogą się z nim identyfikować. Na podstawie przygód Franklina Anna 

Gregorek i Kamila Waleszkiewicz stworzyły trzy książeczki z serii 

„Akademia Franklina”: 3-latek, 4-latek i 5-latek, bazujące na 

podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Każda z tych 

edukacyjnych książek zawiera 32 czarno-białe strony z zadaniami i 

wkładkę z kolorowymi naklejkami. Zadania zaś są bardzo różnorodne 

i rozwijają rozmaite umiejętności, takie jak: spostrzegawczość, 

logiczne myślenie, sprawność manualną (grafomotorykę), kreatywność, 

podejmowanie decyzji, wreszcie wyobraźnię. Znajdą się nawet 

ćwiczenia zachęcające do aktywności ruchowej, w których Franklin 

pokazuje, jak ćwiczyć. 

Oczywiście każdy z „podręczników” dostosowany jest do wieku dziecka i jego 

sposobu widzenia świata. I tak w „3-latku” mamy poznawanie kształtów, 

kolorów, sprzętów domowych, owoców, warzyw etc., czterolatek będzie rozwijał 

spostrzegawczość o wyższym stopniu skomplikowania, śladów zwierząt, 

https://www.taniaksiazka.pl/seria/franklin


precyzyjnego rysowania, następstwa zdarzeń etc., zaś pięciolatek rozpozna 

drzewa po kształtach liści, będzie dodawał i odejmował, określał kierunki, 

będzie ćwiczył koncentrację i słuch fonematyczny. 

Cennym dodatkiem do poszczególnych ćwiczeń jest informacja dla rodziców, 

którą z umiejętności dane zadanie rozwija oraz propozycje zabaw, jakie mogą 

być rozwinięciem danego polecenia. 

Jestem pod ogromnym wrażeniem tych książeczek. Szczególnie ich urozmaicenia, 

dopracowania, przemyślenia i dostosowania do wieku dzieci. Do tego należy 

dodać ładne i precyzyjne ilustracje oraz fakt, jaki dla dzieci ma niebagatelne 

znaczenie, że przewodnikiem i bohaterem zadań jest ich ulubiony bohater.” 

Patrycja Nowak,” 

https://parenting.pl/akademia-franklina-recenzja 

 

„Cytat z książki 

 

Przepis na ciasteczka Franklina 

 

2 jajka 

1/2 filiżanki miękkiego masła 

2 filiżanki mąki 

1 filiżanka cukru 

1 filiżanka czekoladowych chrupek 

 

Nastaw piekarnik na 180°C. 

Ubij jajka z cukrem i masłem. 

Dodaj mąkę, czekoladowe chrupki i wymieszaj. 

Nałóż ciasto łyżką na blachę do pieczenia - tak żeby powstały małe placuszki. 

Poproś kogoś dorosłego, żeby wstawił blachę do piekarnika. 

Nastaw kuchenny stoper na 15 minut. 

Po wyjęciu ciasteczka powinny wystygnąć. 

Smacznego!” 

https://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=656502 

 

 

 

https://parenting.pl/akademia-franklina-recenzja
https://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=656502


 
 „Zielony żółw Franklin znany jest dzieciom na całym świecie z serii powszechnie 

lubianych książeczek oraz popularnych filmów animowanych. Każdy tomik to osobna 

historia o niezwykle ważnych sprawach z życia przeciętnego kilkulatka. Tym razem 

Franklin próbuje przezwyciężyć strach przed ciemnością. Postacie wykreowane przez 

autorki są wzorcem nie tylko dla dzieci, lecz także dla rodziców, a ich przeżycia 

pozwalają odnaleźć się w niełatwych sytuacjach życiowych.” 

https://www.empik.com/franklin-boi-sie-ciemnosci-bourgeois-paulette,347850,ksiazka-p 

 

 

 

 

 

 

Polecam, 

Magdalena Cieślawska 

https://www.empik.com/franklin-boi-sie-ciemnosci-bourgeois-paulette,347850,ksiazka-p

