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Program "Partnerstwo
dla książki" f inansowany

ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa

Narodowego



KSIĘGARNIA MAWIKSIĘGARNIA MAWIKSIĘGARNIA MAWI

Księgarnia "Mawi" mieści się przy
ulicy 3 Maja 2 (na Placu

Wolności) w Koninie od 1990
roku. W ofercie mamy osiem

tysięcy tytułów, w tym literaturę
popularną i specjalistyczną,
książki dla dzieci, publikacje
związane z Koninem i dział

antykwaryczny.

3 Maja 2 (Plac Wolności)
tel. 63 242 83 78

e-mail: mawi@mawi.konin.pl
www.mawi.konin.pl

O PROJEKCIEO PROJEKCIEO PROJEKCIE

https://youtu.be/6-pKO070sw0

https://youtu.be/6-pKO070sw0


Mózg w najmłodszym wieku rozwija się bardzo

dynamicznie i aktywnie. To, co robimy istotnie

wpływa na tworzące się w tym okresie

połączenia nerwowe. Czytanie książek i

rozwiązywanie zadań w nich zawartych wymaga

aktywnego wysiłku, co w przystępny dla dzieci

sposób stymuluje kształtujące się struktury

poznawcze: uwagę, pamięć i koncentrację. Są

one podstawą budowania dziecięcego zasobu

wiedzy i mają duże znaczenia dla późniejszego

sukcesu edukacyjnego. Rozwój myślenia i

ciekawości wiąże się z kształtowaniem postaw

wobec nauki i rozwijaniem zainteresowań, a to z

kolei ze stosunkiem do różnych obowiązków i

zadań.  Pozycje polecane przez naszą

księgarnię to seria "Mądry dzieciak" (quizy,

sudoku, łamigłówki, krzyżówki), "Geniusz w

rodzinie" (poziom od juniora do eksperta), czy

"Zadania z kodowania" dla pasjonatów świata

technologii. 
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KSIĄŻKA NAKSIĄŻKA NAKSIĄŻKA NA
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DZIECKA?DZIECKA?DZIECKA?

Czytanie wspomaga rozwój mózgu,
poprawia koncentrację i pamięć. 

Seria "Mądry dzieciak"
Katarzyna Zioła-Zemczak

wyd. Zielona sowa

Seria "Geniusz w rodzinie"
Iwona Baturo
wyd. Dragon

"Zadania z kodowania"
Weronika Adamska

wyd. Aksjomat



Czytanie wzbogaca słownictwo,
umiejętności pisania 
i wypowiadania się. 

"Uczę się i  utrwalam
 język angielski"
wyd. Aksjomat

Seria "Piszę i  zmazuję"
Ortografia z pisakiem

wyd. Aksjomat

Seria "Duże l i tery"
Noc w namiocie
wyd. Aksjomat

Książka jest niezaprzeczalnie źródłem wiedzy na
temat języka. Dzięki temu, że czytając patrzymy
na układ liter i wyrazów, łatwiej jest nam później

odtworzyć  je na papierze, nie popełniając
błędów ortograficznych, ani interpunkcyjnych. 

 To samo dotyczy prawidłowego budowania zdań
i wypowiedzi. Umiejętność ta może oszczędzić

wielu kłopotów, nie tylko na lekcjach języka
polskiego. Pamiętajmy także, że języka uczymy

się dzięki obcowaniu z nim. Autorzy książek
używają literackich i wyszukanych określeń, z
którymi nie spotykamy się na co dzień, a które

warto mieć w swoim słowniku.
Dodatkowo oferta edukacyjna zawiera książki

wspomagające naukę języków obcych.
Plastyczność mózgu w okresie dziecięcym

pozwala na przyswojenie języka obcego lepiej
niż w późniejszych latach, szczególnie w

zakresie systemu dźwiękowego - rozumienia ze
słuchu i wymowy. Do wspierania dzieci w tej

dziedzinie polecamy zestaw ćwiczeń "Uczę się i
utrwalam angielski" dla klas 1-4 poszerzający

zasób słownictwa i pozwalający na
usystematyzowanie wiedzy.  W razie trudności

ortograficznych warto zapoznać się z serią
"Piszę i zmazuję". Specjalny papier i

suchościeralny pisak pozwalają zamienić trudne
zadania w świetną zabawę. Dzieciom

utrwalającym naukę czytania polecamy serię
"Duże litery". Każda z części opowiada inną
historię ("Kosmiczna podróż", "Polowanie na

ciasteczkowego potwora",  "Podróż w czasie"),  a
dołączone do niej pytania ułatwiają zapamiętanie

i zrozumienie historii.



Czytanie poszerza wiedzę.

"W czasach wikingów" 
Laura Brenl la, Federica Magrin
Wydawnictwo Paweł Skokowski

"Kiedy wieloryby miały nogi" 
Dixon Dougal

wyd. Zielona Sowa

"Maria Skłodowska-Curie"
Maria Isabel Sanchez Vegara

wyd.Smartbooks

Niezaprzeczalnym, ale czasem zapominanym
atutem  czytania jest możliwość poszerzania

dziecięcego zasobu wiedzy. Z książek dziecko
czerpie wiedzę, która wychodzi poza

informacje nabywane podczas lekcji w szkole,
dając mu możliwość wyboru tematyki,

zapewniając otwartą przestrzeń do rozwoju
pasji i zainteresowań.  Dziecko może w ten

sposób zauważyć, która z dziedzin nauki  nie
jest dla niego jedynie obowiązkiem, ale też

przyjemnością. 
Pasjonatom historii polecamy serię "Nauka
historii przez zabawę". Książki te pozwalają

przenieść się w świat wikingów, czy
starożytnego Egiptu dzięki zapoznaniu się z

ciekawostkami na temat tamtych czasów oraz
zbudowaniu modelu 3D dołączonego do

książki.  
Pozycja "Kiedy wieloryby miały nogi" w

przystępny dla dzieci sposób przedstawia
trudny temat, jakim jest ewolucja. Bogato

ilustrowany przewodnik pozwala spojrzeć na
świat zwierząt i środowisko naturalne w

zupełnie inny sposób.
Dzieciom, które chciałyby dowiedzieć się kim

była Maria Skłodowska-Curie, Stephen
Hawking, Frida Kahlo, czy Coco Chanel,

polecamy serię "Mali wielcy". Te ilustrowane
książki umożliwiają poznanie pasjonujących

życiorysów autorytetów współczesnego świata
i czerpanie z nich wzorców i inspiracji w drodze

do sukcesu. 



Czytanie rozwija wyobraźnię.

"George i  poszukiwanie
kosmicznego skarbu"

Lucy i  Stephen Hawking
wyd. Zysk

"Eksperymenty"
E.Kłos, J.Toł łoczko, P.Syndoman

wyd. AWM

Seria "Magiczne drzewo"
Andrzej Maleszka

wyd. Znak

Książka, nawet ilustrowana, nie podaje
gotowego przepisu na zrozumienie historii w

niej zawartej. 
W tym celu, do słuchanego tekstu, trzeba

dodać własną wizualizację bohaterów i sytuacji
oraz przenieść się w ten świat używając
wyobraźni. Kreatywność, której czytanie

książek wymaga, jest nieocenionym zasobem
nie tylko w wieku dziecięcym, ale także w
późniejszym życiu. Historie dziejące się w

fantastycznym świecie, często bardzo różnym
od naszego, angażują zdolność kreowania

obrazów w umyśle i wykraczania poza to, co
znane i przewidywalne. 

Dla dzieci, które lubią zagłębić się w świat
fantastyczny polecamy serię "Magiczne

drzewo". Cykl 12 powieści przeprowadza
czytelnika przez niezwykłe wydarzenia pełne

magii i czarów.
Tych, którzy marzą o podróży w kosmos,
zainteresować mogą książki wybitnego

astrofizyka Stephena Hawkinga i jego córki
Lucy. Pozycje te prostym i zrozumiałym
językiem tłumaczą zawiłości procesów

zachodzących w przestrzeni kosmicznej. 
Dla małych naukowców, odkrywców i

majsterkowiczów polecamy serię "Zrobisz to
sam". Książki te podzielone na różne kategorie

tematyczne ("Eksperymenty", "Prezenty",
"Recykling") zawierają instrukcje zadań, które
można wykonać wraz z dzieckiem w domu.



Czytanie daje satysfakcję, zabija
nudę, daje możliwość relaksu i

odpoczynku.

"Ikabog"
J.K.Rowling

wyd. Media Rodzina

"Lukrecja"
A.Goscinny
wyd. Znak

"Seria "Dziennik cwaniaczka"
Jeff Kinney

wyd. Nasza księgarnia

Skojarzenia dzieci z książką często kończą się

na podręczniku czy obowiązkowej lekturze

szkolnej. Warto pokazać im, że czytanie to nie

tylko wartościowy, ale też przyjemny sposób

odpoczynku i spędzania wolnego czasu.

Zachęcając dzieci do sięgnięcia po książkę lub

towarzysząc im w tej aktywności, zwiększamy

prawdopodobieństwo, że będą to robiły również,  

już z własnej woli, w dorosłym życiu. Bogata

oferta książkowa daje szansę na wybranie sobie

czegoś interesującego, nawet jeśli dziecko nie

przepada za czytaniem w szkole.

Dla miłośników "Harrego Pottera" polecamy

najnowszą publikację "Ikabog" J.K.Rowling. Ta

osadzona w magicznym królestwie baśń

opowiada o nadziei i przyjaźni dwojga dzieci

gotowych by ratować swój kraj.

Tym, którzy znają "Mikołajka" do gustu

przypadnie też "Lukrecja". Opowieść o

perypetiach szkolnych 

12-letniej dziewczynki.

A dla tych, którzy do czytania potrzebują

większej zachęty, polecamy serię "Dziennik

cwaniaczka". Pamiętnik napisany lekkim

językiem i z dużą dawką humoru, spodoba się

nie tylko chłopcom.  



Czytanie wspomaga rozwój
emocjonalny i społeczny.

"Wielka księga wartości"
T.Blanch, A.Gasol

wyd. Nasza Księgarnia

"Self-regulat ion. Szkolne
wyzwania"

A. Stążka-Gawrysiak
wyd. Znak

"Mali  dyplomaci"
Ł. Walewski
wyd. SQN

Książka, używana też często jako pomoc

terapeutyczna, ułatwia poruszanie tematów, na

które trudno się rozmawia i może być pomostem

w porozumieniu między rodzicami i dzieckiem.

Tolerancja, szacunek, rozumienie swoich emocji,

czy zasad społecznych są nieodłącznym

elementem naszego życia, a nie zawsze w

zrozumiały i adekwatny sposób umiemy

przybliżyć je dzieciom.

Na pomoc przychodzą książki, między innymi

"Wielka księga wartości". Pozycja zawierająca

opowiadania o szczerości, tolerancji i empatii

pozwoli na pokazanie dzieciom co jest ważne i

czym w życiu należy się kierować.

Książka pod tytułem "Self-regulation. Szkolne

wyzwania" to idealna pozycja dla tych, którzy

mają trudności z emocjami i chcą zrozumieć co

robić, w sytuacjach, gdy biorą one górę. Bogato

ilustrowane opowiadania dotykają powszechnych

tematów takich jak stres związany ze szkołą,

dokuczanie czy niska samoocena.

Dla dzieci chcących zgłębiać tajniki życia

społecznego polecamy książkę "Mali dyplomaci,

czyli jak zasady pomagają zrozumieć świat".

Treść porusza ważne zagadnienia, takie jak

cierpliwość, kłamstwo, używanie zwrotów

grzecznościowych. Pomoże naszym dzieciom

lepiej odnaleźć się w zawiłościach życia w

społeczeństwie.



Czytanie pozwala wzmocnić więzi
rodzinne.

"Jak mówić, żeby dzieci nas
słuchały"

A.Faber, E.Mazlish
wyd. Media Rodzina

"Szkoda, że Twoi rodzice nie
przeczytal i  tej  książki"

Phil ippa Perry
wyd. Agora

"Tata nie ma si ły"
B.Staryszak, K.Wiśniewski

wyd. Buchmann

O ile trudno rodzicom nadążyć za
różnorodnością zainteresowań i aktywności

dziecka, czytanie może być okazją do
pożytecznego i wspólnego spędzania czasu.

Kupno książki, a później  aktywne wsparcie przy
wspólnym czytaniu pozwala na okazanie

zainteresowania i zaangażowania. Dziecko w
wielu aspektach bierze przykład z rodziców,

chętniej więc sięgnie po książkę, jeśli zobaczy,
że i rodzice czerpią z niej przyjemność. 

Często jednak, z racji tego, że do rodzicielstwa
nie ma instrukcji obsługi, więzi rodzinne nie dają
się tak łatwo odbudować. Warto sięgnąć wtedy

po poradniki, które dają wskazówki na temat
tego, jak sobie radzić z różnymi trudnościami

wychowawczymi.
Jednym z nich jest pozycja "Jak mówić, żeby

dzieci nas słuchały". Daje ona proste
rozwiązania na opanowanie skutecznej

komunikacji z dzieckiem.
Publikacja "Szkoda, że Twoi rodzice nie

przeczytali tej książki" proponuje, w zalewie
informacji, rad i skomplikowanych technik

rodzicielskich, skupić się na tym co
najważniejsze,  relacji między rodzicem i

dzieckiem.
Ostatnia pozycja na liście "Tata nie ma siły" w

humorystyczny sposób pokazuje wspaniałą , ale
męczącą przygodę jaką jest rodzicielstwo.

Odczarowuje idealny wizerunek matek i ojców i
pokazuje, że trudności w sprostaniu wyzwaniom

nie omijają żadnego rodzica. 
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W NASZEJ KSIĘGARNIW NASZEJ KSIĘGARNIW NASZEJ KSIĘGARNI

Blok zadań. Ortografia. Tabliczka mnożenia
wyd. Zielona Sowa

Karty edukacyjne z pisakiem. Ortografia. Angielski. Matematyka
wyd. Aksjomat

Dla mądrego nic trudnego. Łamigłówki dla początkujących. Łamigłówki historyczne. Łamigłówki przyrodnicze. Łamigłówki matematyczne.
wyd. Zielona Sowa



Pierwszoteścik.  Drugoteścik. Trzecioteścik.
.wyd. Zielona Sowa

Magiczny quiz. Tabliczka mnożenia. Dodaję i odejmuję do 100. Przyroda. Ziemia. Zwierzęta. Język angielski
wyd. Aksjomat

Niezwykła planeta. Pszczoły. Drzewa. Ptaki. Wiatr..
wyd. Zielona Sowa

Już umiem. Pieniądze. Ułamki i procenty. Miary i wagi. Mnożenie i dzielenie.
wyd. Zielona Sowa



CZYM KIEROWAĆCZYM KIEROWAĆCZYM KIEROWAĆ
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Wiek dziecka

Cel

Upodobania

Zachęcamy do korzystania z
fachowych porad w naszej

księgarni!

Ważnym elementem przy wyborze książki jest uwzględnienie wieku dziecka. Młodsze
dzieci chętniej przeczytają książkę z wieloma ilustracjami, ale też taką, która przedstawia

bohaterów w ich wieku. Podobnie jest z zadaniami edukacyjnymi. Warto sprawdzić do
jakiej grupy wiekowej są one kierowane, aby nie zniechęcić dziecka zbyt dużymi

wymaganiami.

Warto zadać sobie pytanie o to co chcemy osiągnąć kupując dziecku tę właśnie książkę.
Czy chcemy stymulować konkretną sferę jego rozwoju,  zależy nam na tym, żeby miała

walory edukacyjne, przedstawiała konkretne wartości, czy może żeby była po prostu formą
relaksu i dobrej zabawy?

Należy pamiętać o tym, że książka ma odpowiadać upodobaniom dziecka, a nie rodzica.
To że my w dzieciństwie zaczytywaliśmy się w baśniach Andersena, nie znaczy że nasze
dzieci też będą nimi zainteresowane. Polecamy przyjść z dzieckiem do księgarni i dać mu
swobodę wyboru. W bogatej ofercie książkowej na pewno znajdzie coś coś co przykuje

jego uwagę.



ul. 3 Maja 2 (Plac
Wolności)

tel. 63 242 83 78
e-mail:

mawi@mawi.konin.pl
www.mawi.konin.pl


