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Przedstawiamy Wam książki z wakacjami w tytule. 
Mamy nadzieję, że każdy wybierze z tego zestawienia coś 
interesującego dla siebie. 

 
 
Wakacje detektywa Pozytywki – Grzegorz Kasdepke 

 
Wakacje detektywa Pozytywki to jedenaście krótkich opowiadań, z 
których każde kończy się łamigłówką skierowaną do czytelnika. Jej 
rozwiązanie nie jest trudne, ale jakże satysfakcjonujące! Z detektywem 
Pozytywką nie można się nudzić! 
Wielkim atutem książki są bardzo kolorowe i wesołe rysunki Piotra 
Rychela, które uatrakcyjniają lekturę książki. 

 

 



 Wakacje Mikołajka - Rene Goscinny 

 
Jest to kolejna książka z cyklu „Przygody Mikołajka”. 
Książka jest trochę inna od pozostałych pozycji z serii, wnosi wiele 
świeżości do wcześniejszych opowieści. Nie występują tu koledzy 
Mikołajka, są na wakacjach. Mimo to jest w niej wiele humoru i czyta się 
ją błyskawicznie. 
 

 
 

 Wakacje z gangsterem - Barbara Ciwoniuk 

 
Gabi wraz z ojcem wyjeżdżają na wakacje do jego rodzinnej wsi. Jadą 
tam, by odpocząć od kłopotów, które zostawili za sobą w mieście. 
Dziewczynka nie spodziewa się po tym pobycie niczego szczególnego. 
Cóż bowiem miałaby robić sama, bez znajomych, przyjaciół? 
Okazuje się jednak, że wyjazd na wieś był strzałem w dziesiątkę i Gabi 
przeżyje w czasie tych wakacji mnóstwo fascynujących przygód. 
 



 
 

 

Wakacje z duchami - Adam Bahdaj 

 
Książka o grupce nastolatków, którzy planują zabawić się w detektywów 
i niechcący wpadają na pasjonujący trop. 
Jest to klasyka polskiej literatury dla dzieci i młodzieży. Ciekawa, 
zabawna i pouczająca. Czyta się ją z wypiekami na twarzy. 
 



 
 

Filipek i wakacje - Małgorzata Strękowska-Zaremba 

 
Filipek to istny wulkan energii, a jego głowa to prawdziwa skarbnica 
niepoprawnych pomysłów. Nic dziwnego, że nadchodzące wakacje 
spędzają jego rodzicom sen z powiek. Ale ani obóz piłkarsko-taneczny, 
ani składanie mebli, ani wyjazd z dziadkiem do sanatorium nie są w 
stanie sprawić, że Filipek będzie się źle bawił! 



 

 

Niezwykłe wakacje ABC - Stanisława Platówna 

 

 
Trójka dzieci, których rodzice są historykami sztuki, spędza wakacje przy 
ruinach starego zamku na Dolnym Śląsku i próbuje na własną rękę 
rozwiązać jego tajemnicę. Imiona i nazwisko każdego z członków rodziny 
Ciekońskich rozpoczynają się trzema pierwszymi literami alfabetu... 
 

 
 

 



Szalone wakacje na wsi - Paweł Choroszczak 

 

 
Bohaterem opowiadań „Szalone wakacje na wsi” autorstwa Pawła 
Choroszczaka jest niefrasobliwy urwis, sześcioletni Leonek. Zanim 
pójdzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej, przeżyje najbardziej 
szalone wakacje z możliwych! Wakacje u dziadków na wsi! Niesamowite 
przygody rozpoczynają się już podczas podróży do dziadków! 
 

 
 

 

Kolorowe zabawy Wakacje 

 
„Kolorowe zabawy” to doskonały pomysł na spędzanie wolnego czasu! 
Ciekawe, zajmujące kolorowanki to idealny sposób na nudę. Dostarczają 
wiele zabawy, rozwijają zdolności manualne, doskonalą umiejętność 
utrzymania się w konturach, a przede wszystkim poszerzają wiedzę o 
otaczającym świecie i wyobraźnię. 
 



 

 
 

Wakacje Kajtka - Monika Madejek 

 
Rozpoczęły się wakacje. Dla trójki przyjaciół to czas, w którym nie ma 
miejsca na nudę. 
Kajtek, wiedziony niezrozumiałą siłą, trafia na kurs tańca. Łatwo nie jest, 
ale jak zawsze może liczyć na babcię. Spokój Adasia burzy wizyta cioci 
Matyldy ze stadkiem kotów, które mają dziwne upodobania smakowe. 
Beti jak zwykle rozpiera energia. Jej kurs karate nie wróży dobrze 
chłopakom z miasteczka. 
 



 
 

Pompon na wakacjach - Joanna Olech 

 
Rodzina Fisiów pakuje manatki i wyjeżdża na wyczekiwany urlop do 
Babci i Dziadka. Jedzie z nimi znany bloger, smoczy celebryta – 
Pompon. W pierwszej dobie spiżarnia Babci ubożeje o korniszony, 
słodkie mirabelki. 
W drugiej sad bogaci się o nowy domek na drzewie. 
W trzeciej dochodzi do kłótni o to, kto się na kogo lampi i kto kogo zaraz 
zabije. 
 
 



 
 

Wakacje z Lassem i Mają - Martin Widmark 

  

Książka na wakacje dla wszystkich fanów Lassego i Mai. Znajdziecie tu 
nowe opowiadanie o dwójce detektywów oraz mnóstwo zadań i zagadek. 
Sudoku, szyfry, gra planszowa, quiz i psychozabawa – każdy znajdzie tu 
coś dla siebie. 
 



 
 

 

Kto wymyślił wakacje? - Katarzyna Sowula 

 
Kto wymyślił wakacje? Jak podróżuje się jachtostopem? 
Czy woda w jeziorze może się gotować, a plaża świecić na niebiesko? 
Czy półkolonie to pół kolonii? Gdzie powstał Rezerwat Dzikich Dzieci? 
Czy miasto bywa planszą do gry? Czym jeździ się po welodromie? Czym 
latem odżywia się mól książkowy? 
Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedzi w czasie lektury tej 
książki. 
 
 



 
 

 

 

Życzymy miłej lektury! 
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