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Sebastian Meschenmoser,

"Herr Eichhorn und der erste Schnee",

Esslinger Verlag, Esslingen 2007

Niemiecka książka o wiewiórce czekającej na pierwszy płatek śniegu

Herr Eichhorn zawsze zimową porą zapada w sen. Ale tym razem jest zdeterminowany, aby nie zasnąć przed
pierwszym płatkiem śniegu spadającym z nieba. Bo absolutnie chce doświadczyć, jak pięknie jest zimą i

zachęca do tego inne zwierzęta. Ale zima ma swój czas ... a czekać na coś, co nie wiadomo czy nadejdzie, jest
dość uciążliwe. Wymyśla różne zajęcia, które mają mu pomóc, żeby nie zasnąć. Wyobraźnia bohaterów o tym,

co może przyjść z nieba nie zna granic. Płatki śniegu powinny być białe, zimne, wilgotne i miękkie. Czego pan
Eichhorn i jego przyjaciele doświadczą, zanim w końcu znajdą pierwszy płatek śniegu? Wyjątkowe przeżycia

wszystkich przyjaciół pana Eichhorn, którzy jeszcze nie poznali co to jest zima. Historia opowiedziana w niezwykły
sposób - z  dużą dawką humoru.



Wilhelm Busch,

 "Max und Moritz",

Anaconda Verlag GmbH, Köln 2008

Niemiecka bajka o konsekwencjach nieodpowiednich żartów

Opowieść o szczególnej przyjaźni między dwoma kobietami: Nadją i Karlą, która jest królową w
skokach z wieży. 12-letnia Nadja nie zna życia bez Karli i bez treningów skoków na trampolinie.

Poświęcają się całkowicie swojej pasji. Każdego dnia chodzą razem do centrum szkoleniowego. Karla
jest cicha, prawie niewidoczna przy basenie, ale jeśli skacze, wszyscy zaczynają ją podziwiać. Obie

dziewczyny są w tym najlepsze, choć to Karla zawsze wygrywa, do pewnego dnia, w którym to Nadja
oddaje najlepszy skok życia i wygrywa z Karlą. Gdy Karla nagle rezygnuje całkowicie ze skoków,

wszystko się zmienia. Nadja próbuje odkryć tajemnicę tej decyzji.



Martina Wildner,

"Königin Des Sprungturms",

Beltz & Gelberg, 2013

Niemiecka powieść o sportowcach wyczynowych

Opowieść o szczególnej przyjaźni między dwoma kobietami: Nadją i Karlą, która jest królową w
skokach z wieży. 12-letnia Nadja nie zna życia bez Karli i bez treningów skoków na trampolinie.

Poświęcają się całkowicie swojej pasji. Każdego dnia chodzą razem do centrum szkoleniowego. Karla
jest cicha, prawie niewidoczna przy basenie, ale jeśli skacze, wszyscy zaczynają ją podziwiać. Obie

dziewczyny są w tym najlepsze, choć to Karla zawsze wygrywa, do pewnego dnia, w którym to Nadja
oddaje najlepszy skok życia i wygrywa z Karlą. Gdy Karla nagle rezygnuje całkowicie ze skoków,

wszystko się zmienia. Nadja próbuje odkryć tajemnicę tej decyzji.



Nadia Budde,

"Trauriger Tiger Toastet Tomaten. Ein ABC",

Peter Hammer Verlag GmbH, Wuppertal 2000

Niemiecka książka dla dzieci do nauki czytania

Książka dla dzieci, które uczą się liter i czytania. Wzbogacona o ilustracje, gdzie dla każdej litery
alfabetu przypisany jest przykład słowa i odpowiedni do niego obrazek, przedstawiający rzecz lub

zwierzę. Bardzo ciekawy sposób na naukę alfabetu.



Dagmar Geisler;

"Ich geh doch nicht mit Jedem mit",

Loewe Verlag GmbH, Auflage 2009

Niemiecka bajka pouczająca małe dzieci

Historia opowiada o dziewczynce imieniem Lu, która czeka pod przedszkolem na odebranie. Większość dzieci już została
odebrana, więc Lu czeka sama. Podczas gdy stoi pod przedszkolem, zaczepiają ją różne osoby, które chcą ją ze sobą zabrać

do domu, są to m.in.: sąsiad, przyjazny złota rączka Rolf, człowiek w samochodzie, który twierdzi, że zna jej mamę oraz kobieta.

Jednak dziewczynka została nauczona przez mamę, że nie można ufać obcym i iść z nimi, bo mogą ją nawet porwać, więc

posłuchała jej i każdemu odmówiła, ponieważ dokładnie wie, kto ją ma odebrać. Na końcu przychodzi dziwny chłopak, punk,

który okazuje się jej bratem i to na niego czeka dziewczynka i z nim wraca do domu. Ta książka pokazuje bardzo dobrze, jak

ważne jest, aby dzieci zrozumiały, że muszą stosować się ściśle do instrukcji rodziców i nie ufać obcym, a nawet znajomym

dorosłym osobom..



Johann Wolfgang von Goethe, Sabine Wilharm,

"Der Zauberlehrling",

Kindermann Verlag, Berlin 2006

Niemiecka bajka o młodym czarowniku

Historia niegrzecznego czarownika, który kradnie miotłę za plecami swego pana i zaczarowuje ją.
Miotła zaczyna komplikować jego życie, czarownik wpada w poważne tarapaty. Powieść oparta na

słynnej balladzie "Uczeń Czarnoksiężnika", wzbogacona ciekawymi ilustracjami pobudzającymi
wyobraźnię. Książka napisana wierszem.



Wolf Erlbruch,

"Die Fürchterlichen fünf",

Peter Hammer Verlag GmbH, Wuppertal 2014

Niemiecka bajka o brzydkich zwierzętach

To historia o pięciu zwierzętach, które siedzą pod mostem i opłakują swoją sytuację: są brzydkie, stare, niekochane i pozornie

bezużyteczne. Są to ropucha, szczur, nietoperz, hiena i pająk. Hiena jednak różni się od innych. Nie pogrąża się w użalania się
nad sobą, uważa że to nie wygląd się liczy tylko czyny. Wyciąga saksofon i zaczyna grać. Ta gra sprawia, że można zapomnieć

o tym jak się wygląda. Daje odwagę, radość i zaraża innych. Szczur gra melodię na ukulele, pająk zaczyna śpiewać przy

akompaniamencie gwizdów nietoperzy. I tak tworzą muzykę. Tylko ropucha milczy. Nagle mówi: "A ja mogę zrobić naleśniki!". I

tak pojawia się pomysł na  imprezę wieczorną z naleśnikami i akompaniamentem muzycznym. Poprzestawiali wszystkie stoły,

krzesła, oświetlenie i czekają na gości, ale prawdopodobnie nikt nie chce przyjść z powodu ich brzydkiego wyglądu. Mimo to

hiena zaczyna grać, bo nawet bez gości mogą świętować. Wkrótce zwierzęta z lasu zwracają uwagę na dobiegający hałas i

dołączają się do zabawy. którą postanawiają powtarzać codziennie wieczorem.



Robert Walser, Käthi Bhend,

"Einer, der nichts merkte",

Atlantis, Auflage 2004

Niemiecka bajka o zamyślonym człowieku

Pan Binggeli to dziwny człowiek. Cały czas chodzi zamyślony, po prostu zapomina o wszystkim. Jest to człowiek,
który nic nie zauważa: pewnego dnia wyszedł i stracił wszystkie swoje pieniądze. Nie miał nic więcej, ale nie
przeszkadzało mu to, bo nie zauważył tego. Innym razem zapomniał parasola, ale zdał sobie dopiero z tego

sprawę, gdy zaczął padać deszcz. Stracił podeszwy od butów i poszedł dalej boso albo kolejnym razem
zapomniał kapelusza. Nawet gdy zgubił głowę, to tego nie zauważa. Chodzi bez głowy po mieście. Dopiero na

ostatnim zdjęciu widać jak zszywają mu głowę.



Barbara Nascimbeni,

"Alle einsteigen!",

Peter Hammer Verlag GmbH, Wuppertal 2007

Niemiecka bajka o zabawie na przystanku autobusowym

To książka o koniu, który początkowo stoi samotnie na przystanku autobusowym. Jednak nie trwa to długo, bo po
chwili lądują obok niego dwa ptaki, pojawia się mały pies z walizką,  hipopotam z czerwoną kulką, krokodyl,
słoń, kilka świń i rozpoczyna się zabawa podczas czekania na autobus. Kiedy w końcu autobus nadjeżdża i

pakuje się do niego całe zoo, nie ma już miejsca dla konia. Na szczęście podjeżdża dziewczyna zebra na
skuterze i zabiera konia ze sobą w podróż.



Stephanie Polak, Nina Hammerle,

"Prinzessin im Anflug: Vorlesespaß für bezaubernde

Burgfräulein",

Esslinger Verlag, Esslingen 2012

Niemiecka bajka o księżniczkach

Bajka opowiada osiem historii, w których główną rolę odgrywają księżniczki.  Te księżniczki są zupełnie inne, niż
można by sobie wyobrazić. Wcale nie są różowe i słodkie jak cukier, ale bardzo pewne siebie i nowoczesne. Są

one różne, ale wszystkie mają ciekawość, radość życia, odwagę, życzliwość i zaufanie. Polák opisuje ich różne
przygody, odkrycia i wycieczki, doświadczenia księżniczek. Czasami chodzi o smoka lub ducha zamku, a innym

razem jest wielka jabłoń. Autorka opisuje m.in. co się dzieje, gdy król wyjeżdża z pałacu, a mała  księżniczka
otrzymuje koronę. Gdy przyjaciel innej księżniczki zaginie, ona wyrusza na jego ratunek i staje twarzą w twarz ze

smokiem. Wszystkie historie są odpowiednie dla dzieci, napisane z humorem.



Anja Fröhlich, Gergely Kiss ,

“Müssen wir? Eine kleine Klogeschichte”,

Verlag Friedrich Oretinger GmbH, Hamburg, 2010

Niemiecka bajka o czystości

Strażnik lasu chce mieć w swoim lesie porządek. Wymyślił więc, że postawi w lesie toaletę, do której
będą się załatwiać zwierzęta. Dzik zdziwił się na widok tego pomieszczenia. Nie wiedział jak ma z

niego korzystać. Pierwszym chętnym okazał się niedźwiedź. Jednak był za duży na to by korzystać z
toalety.  Potem inne zwierzęta próbują skorzystać z tego miejsca, ale za każdym razem kończy się to

niepowodzeniem. I tak leśniczy stwierdził, że toaleta nie spełnia swojej funkcji i postanawia ją usunąć z
tego miejsca.



Wiebke Oeser,

"Bertas Boote",

Peter Hammer Verlag, Wuppertal, 1997

Niemiecka bajka o pomysłowej dziewczynce

Pewnego ranka Berta buduje z drewna i resztek tkanin siedem żaglówek. Najbardziej niebezpieczną z
nich wszystkich jest żaglówka piracka z czarnym żaglem. Dziewczynka udaje się na plażę i tam

wszystkie siedem statków puszcza na wodzie. Woda jest spokojna i prawie nic się nie dzieje. Nagle
zrywa się sztorm i ogromna ryba połyka żaglówkę piracką Berty. Dziewczynka biegnie do domu,

zabiera sieć i postanawia zmierzyć się z wodnym potworem.



Sandra Luchsinger,

“Paolos Glück. Eine Geschichte zum Weinen”,

 Atlantis, Zurich ,2004

Niemieckojęzyczna bajka o łzach

To książka o mężczyźnie, który ciągle płakał. Robił to gdy był smutny oraz gdy był wesoły. Płakał z
radości i zadumy. Jego łzy sprawiały, że wyrastały czerwone kwiaty.  Dzięki swoim łzom Paolos stał

się sławny. Wszyscy chcą, by dla nich płakał i dawał im szczęście. On jednak postanowił usunąć się
w cień i odpłynąć na inny ląd. Jedyne co za sobą pozostawił to drogę z czerwonych kwiatów.



Irene Wellershoff,

„Finn bei de Piraten”,

Baumhaus Verlag, Frankfurt, 2009

Niemiecka bajka dla dzieci o małym piracie

Każdego wieczora mały Finn bierze kąpiel w łazience. Gdy zanurza się w wodzie znika gdzieś
niespodziewanie. Przenosi się na głębiny morza, skąd zostaje wyłowiony przez marynarzy i dalej

podróżuje już z nimi. Grupę spotyka wiele przygód, bo na swojej drodze spotykają groźnych piratów.



Daniel Napp,

„Supadupa - Schwein”,

Thienemann Verlag ,Stuttgart ,2009

Niemiecka bajka dla dzieci o pomocnej śwince

Historia świnki, która wpadła kiedyś do pojemnika z tajemniczym płynem i od tamtej pory stała się
superbohaterem. Pewnego razu starsza kaczka potrzebowała pomocy superświnki, kiedy bocian

ukradł jej czerwony sweter. Oczywiście świnka pośpieszyła jej z pomocą i po wielu niespodziankach
oraz niepowodzeniach odzyskała sweter należący do kaczki. To zabawna historia o superbohaterze.



Jürg Schubiger,

„Der weiße und der schwarze Bär”,

Peter Hammer Verlag, 2007

Niemiecka bajka o dziewczynce i niedźwiadku

W nocy kiedy jest ciemno dzieci mogą się bać. Pewna dziewczynka ma to szczęście, że każdej nocy
przychodzi do niej biały lub  niedźwiedź, który siedzi z nią, gdy jest ciemno. Na początku przeszkadza
jej, że niedźwiedź wszędzie za nią chodzi, myje zęby gdy jest w łazience i tańczy gdy słyszy muzykę.

Z czasem przekonuje się do niego. Gdy dziewczynka opowiada o wszystkim mamie ta nie może w to
uwierzyć twierdząc, że córka ma wybujałą wyobraźnię. To ciekawa książka o nocnym strażniku..



Ulrike Persch,

„Rotkäppchens List”,

Kinderbuchverlag Wolff, 2005

Niemiecka bajka dla dzieci i młodzieży

Wszystko zaczyna się jak w baśni Braci Grimm: Czerwony Kapturek idzie odwiedzić chorą babcię i
napotyka na swojej drodze wilka, który następnie udaje się do domu chorej babci by ją zjeść. Jednak

wilk nie spodziewa się, że Czerwony Kapturek jest przebiegły i ma na niego niecny plan. Historia
kończy się ucieczką wystraszonego wilka.



 Frantz Wittkamp, Jenny Brosinski,

“Gute Nacht oder: der lange Weg ins Bett”,

Atlantis, 2006

Niemiecka rymowanka dla dzieci na dobranoc

Książka ma charakter wiersza z rymami parzystymi. Jest lekka i prosta dla dzieci. Opisuje ścieżkę jaką
należy pokonać, by dostać się do łóżka i móc spokojnie zasnąć. Opisane są tutaj również różne

pejzaże, drogi. mosty i porty jakimi bohaterowie się poruszają by dotrzeć do miękkich łóżeczek.
Kolorowe ilustracje są w tej książce pięknym uzupełnieniem do wierszyka.



Gebrüder Grimm,

„Rotkäppchen”,

Carl Hanser Verlag, 2001

Niemiecka baśń o Czerwonym Kapturku

To historia dziewczynki, która ma odwiedzić chorą babcię mieszkającą w domu przy lesie. W trakcie
wyprawy napotyka na swoje drodze wilka. Ten wypytał dziewczynkę o miejsce, do którego podąża.

Następnie opuścił ją i szybko pobiegł do domu babci. Tam podając się za dziewczynę został
wpuszczony przez babcię, którą następnie zjadł. Potem przebrał się w strój staruszki  i czekał na

Kapturka. Dziewczynka się zjawiła. Wilk pożarłby i ją, gdyby na ratunek nie zjawił się leśniczy.



Almud Kunert, Peter Geißler,

„Meins und Deins”,

Carl Hanser Verlag, Munchen, 2000

Niemieckojęzyczna bajeczka dla dzieci

Bajka ”Moje i Twoje” wydaje się być bardzo prostą i przyjemną lekturą dla najmłodszych. Cała książka
wypełniona jest ilustracjami, na których znajduje się tekst zawinięty w różne strony. Ten zabieg czyni

książkę jeszcze bardziej interesującą i sprawia, że dzieci są zachwycone. Nie ma w tej książce
konkretnie zarysowanej fabuły i stanowi to ogromną zaletę, ponieważ dzięki temu wyobraźnia odgrywa

jeszcze większą rolę.



Walko,

„Amigos - Freunde für immer”,

arsEdition, Munchen, 2010

Niemiecka bajka dla dzieci o przyjaźni

Pewnego dnia niewidomy pies Pedro został potrącony przez samochód kiedy chciał przejść przez
ulicę. Widziała to chodząca z kulami kotka Rosalie i postanowiła pomóc biednemu psiakowi. Kotka i
pies zawarli układ. On będzie ją nosił, a w zamian za to ona będzie jego oczami. Tak narodziła się

piękna przyjaźń, bo Rosalie i Pedro już na zawsze byli nierozłączni.



Peter Hacks, G.Ruth, 

“Leberecht am schiefen Fenster”,

Der Kinderbuchverlag Berlin, 1982

Niemiecka bajka dla dzieci o wyjątkowym kocie

Bajka opowiada o pewnym kocie, który za pomocą magicznego złotego zegarka kieszonkowego
przenosi się w różne miejsca i może zmieniać wszystko. Raz przeniósł się do piekarni razem z Panią

Probst. Na ich widok piekarz się rozzłościł.  Pani Probst chciała z powrotem przenieść się w dawne
miejsce.. W drodze do domu czekało na nich jeszcze wiele ciekawych epizodów. To dziwna bajka, która

rozśmiesza swoją fabułą.


