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Biblioteka poleca: 
Recenzja dobrej książki 

 

 

Co czytać? 

 

 

Polecam książkę: 

 

Wierszownik z podróży dookoła świata 
ŁUKASZ DĘBSKI 

 

 

Łukasz Dębski - prozaik, scenarzysta, autor licznych książek dla dzieci. 

Debiutował zbiorem "Wiórki, wiewiórki i inne bajki wierszem" (2001). 

Mieszka i pracuje w Krakowie a w swojej kawiarni na zbiegu ulic 

Felicjanek i Małej organizuje liczne spotkania i imprezy literackie, także 

dla małych czytelników. 

 

 Autor był gościem w naszej szkole podczas spotkania autorskiego, 

które odbyło się w auli 3 grudnia 2019 r. 

Spotkanie było nagrodą za zwycięstwo w konkursie dla Klubu 

Czytających Rodzin, działającego w SP1 (za organizację 



najciekawszych spotkań). 

Relacja ze spotkania z pisarzem znajduje się na stronie internetowej 

szkoły. 

 
 Polecam książkę  „Wierszownik z podróży dookoła świata”. Podczas 

spotkania pan Dębski czytał zgromadzonym wiersze  z prezentowanej książki.  

W wesoły, ciekawy i zaskakujący  sposób autor udaje się w wędrówkę po świecie. 

Dwa egzemplarze  „Wierszownika” z dedykacją pisarza znajdują się w bibliotece 

szkolnej. 

 

Jak zwykle poniżej zamieszczam kilka opinii na temat proponowanej książki: 

 

 „Poznaj różne kraje, narody i ich zwyczaje. 

Cykl pełnych humoru, rymowanych wierszyków, to wspaniała, zabawnie 

ilustrowana podróż po świecie dla najmłodszych. „Jak długie włosy noszą 

Włosi?”, „Która obelga drażni Belga?”, „Wiecie, co z Peru jecie?”. Na wszystkie 

pytania mały czytelnik poznaje odpowiedzi, bawiąc się i ucząc geografii, historii 

oraz obyczajów najróżniejszych narodów, od Australii po Kanadę.” 
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/81991/wierszownik-z-podrozy-dookola-swiata 

 

 

 „Rymowane poznawanie świata 

Wierszownik z podróży dookoła świata to zbiór krótkich, rymowanych i 

zabawnych wierszyków o 42 państwach. 

Oto jeden z nich: 

Islandia 

Islandia jest krajem zimowym 

pod kołem podbiegunowym. 

Mieszkańców tu – nie ma tłoku – 

jest tylu, co w Białymstoku. 

Widoczki wyspa ma śliczne: 

wulkany i źródła liczne, 

i nawet w mroźne miesiące 

te źródła są wciąż gorące. 

I w nich nasz Islandczyk może 

się kąpać zimą na dworze. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/81991/wierszownik-z-podrozy-dookola-swiata


A ty, na leczenie smutku, 

nie chciałbyś wanny w ogródku? 

 

W wierszykach zawarta jest wiedza o kulturze, historii, geografii i wiele 

ciekawostek o danym kraju. Są krótkie, ale zawierają naprawdę dużo informacji. 

Ponieważ są zabawne i zrymowane czyta się je bardzo dobrze. 

Autorzy przygotowali mapy kontynentów, które pozwalają od razu na 

pokazanie, gdzie znajduje się kraj, o którym akurat czytamy. Mamy także flagi 

omawianych państw. 

Książka jest ładnie zilustrowana i przepięknie wydana, wygląda jak stary 

dziennik z podróży. Jest to bardzo dobrze dopracowane, są ślady po taśmie 

klejącej i zabrudzenia. To sprawia, że całość jest naprawdę wyjątkowa. 

Książka pozwala poznać podstawowe i zarazem ważne informacje o danym 

kraju, rozbudza zainteresowanie wśród dzieci i zachęca do dalszych poszukiwań 

informacji. 

To bardzo ciekawa pozycja, którą warto poznać ? 

Kategoria wiekowa: 5+” 

http://maliczytelnicy.pl/wierszownik-z-podrozy-dookola-swiata/ 

 

 

 

Serdecznie polecam, 

Magdalena Cieślawska 

http://maliczytelnicy.pl/wierszownik-z-podrozy-dookola-swiata/

