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1. Sempé, Goscinny - Książka Wakacje Mikołajka opisuje wyjazd 

Mikołajka na wakacje z rodzicami oraz jego pierwszy w życiu samodzielny 

wakacyjny wyjazd.  

Książkę czyta się lekko i przyjemnie, jest w niej dużo humoru                   

i zabawnych sytuacji. Opisywane wydarzenia mają często zaskakujący              

i komiczny przebieg. 

 

2. Tove Jansson - Lato Muminków - Muminki przeżywają straszliwą 

powódź. Ogromna fala wdarła się do doliny zatapiając wszystko po drodze. 

Solidnie zbudowany dom Muminków lekko się zakołysał, lecz nie przewrócił.      

Za to na zewnątrz, za ścianami, co chwilę rozlegały się groźne grzmoty             

i trzaski, a ciężkie fale biły o okiennice. Jak Muminki wybrnęły ze wszystkich 

niebezpiecznych sytuacji podczas powodzi? 

 

 3. Grzegorz Kasdepke - Wakacje detektywa Pozytywki - Wszyscy 

mieszkańcy kamienicy obładowani bagażami spieszą się na upragniony 

wypoczynek. Tylko detektyw Pozytywka nie… No bo jak tu zamknąć agencję 

detektywistyczną „Różowe Okulary” na całe dwa miesiące? Zresztą,            

czy udałoby mu się odpocząć? 

 Detektyw Pozytywka jest osobą wyjątkową, dlatego i jego wakacje 

należą do nietypowych i zapowiadają się wyjątkowo pracowicie. Zadba o to 

sławny podróżnik Waskodegamski, niezwykle skuteczny wróżbita, a nawet 

ksiądz chodzący po kolędzie… 



 

 4. Joanna Chmielewska - Wielkie zasługi - Pawełek i Janeczka 

spędzają wakacje na Mierzei Wiślanej. Starają się rozwikłać tajemnicę. Ktoś 

rozkopuje groby z czasów drugiej wojny światowej. W okolicy zaś szerzą się 

kradzieże bursztynu. Okazuje się, że te dwie sprawy mają ścisły związek.     

Jak zwykle niezwykle ważną rolę ma do odegrania Chaber, cudowny pies 

rodziny Chabrowiczów. 

 

 5. Jadwiga Korczakowska - Spotkanie nad morzem - Samolubna 

Danusia podczas wypoczynku nad morzem spotyka niewidomą Elzę. 

Zaprzyjaźniają się. Niezwykłość tej przyjaźni polega na tym, że to zdrowa 

dziewczynka uczy się od swej ociemniałej przyjaciółki otwartości na świat          

i ludzi, dostrzegania piękna przyrody, radości życia. W zamian czyta Elzie 

książki, ofiarowuje jej swoją opiekę i przyjaźń. Dzięki Danusi pani Rudzka 

poznaje Elzę i zajmuje się jej losem. Każda z dziewczynek wiele otrzymuje, 

ale też wiele z siebie daje. 

 

 6. Seweryna Szmaglewska - Czarne stopy - Zastęp Czarnych Stóp 

wyrusza na letni obóz harcerski w Góry Świętokrzyskie. Dla zastępowego 

Maćka Osy i jego gromadki najmłodszych harcerzy, dla Marka, Fobusza, Felka 

i małego No - Bo to pierwsze samodzielne wakacje. Pierwsze ognisko, pierwsze 

podchody, pierwsze nocne alarmy. Trzydzieści dni życia obozowego na zboczu 

Diabelskiego Kamienia wypełniają wspaniałe przygody, zabawne pościgi, 

ćwiczenia spostrzegawczości, strachy i niespodzianki. Podczas tropienia 

harcerze trafiają na ślad tajemniczej postaci Leśnego Oka, która z gąszczy 

obserwuje poczynania chłopców. Bohater książki, Marek Osiński, chłopiec 

samotny i nieszczęśliwy, odnajduje w czasie tych pierwszych harcerskich 

wakacji przyjaźń, optymizm i wiarę w siebie. 
  

           Opracowała G. Łabno 

 

 

 

 


