
Wydawnictwo Wilga
Jak zachęcić, 

a nie zniechęcić 
dzieci do czytania?



Wilga – książki dla dzieci w każdym wieku

Grupa 0-2

Grupa 3-5

Grupa 6-8

Grupa 9-12

YA



Najważniejszy jest START! 

1. Czytanie to przyjemność – wydajemy tytuły, które są atrakcyjne dla młodych 
czytelników pod względem wartości, tekstu i ilustracji 

2. Teksty dostosowane do umiejętności i poziomu rozwoju dziecka
3. Serie – przedstawiamy historię bohaterów, z którymi dzieci chcą zostać na dłużej 
4. Różnorodność – poznajemy świat, wzbogacamy system wartości, rozwijamy 

wyobraźnię, inspirowanie do różnych działań
5. Bogata tematyka – każdy znajdzie coś dla siebie



Seria Książkożercy

Książkożercy to seria o trzech poziomach trudności przeznaczona dla dzieci, które
rozpoczynają przygodę z czytaniem. Pełne humoru historie o sympatycznych bohaterach
zapewniają przyjemne wprowadzenie w świat książek. Opowiadania uzupełniają pytania
sprawdzające zrozumienie tekstu, słowniczki trudnych wyrazów oraz naklejki.



Książkożercy. Poziom A



Książkożercy. Poziom B



Książkożercy. Poziom C



Zajrzyjmy do środka:
https://www.youtube.com/watch?v=Kv3XKwfRcbo

Dlaczego warto sięgnąć po tę serię?:
1. Podział na 3 poziomy trudności, przyjemne wprowadzenie w świat liter, słów i zdań 
2. Różnorodność tematów – wśród tytułów są historie oparte na faktach, ale też wymyślone opowieści, 

historie fantastyczne
3. Różni bohaterowie –zwierzęta, dzieci, dorośli 
4. Różne rodzaje ilustracji – rozwijamy wrażliwość estetyczną dzieci
5. Pytania umożliwiające sprawdzanie umiejętności czytania ze zrozumieniem 

Seria Książkożercy

https://www.youtube.com/watch?v=Kv3XKwfRcbo


Seria Mopsik 

Seria dla wszystkich, którzy kochają wesołe psiaki! Peggy to mopsik, któremu po serii
nieprzyjemnych doświadczeń udaje się w końcu znaleźć ciepły dom i kochającą rodzinę.
Suczce nie brakuje jednak wyobraźni, a jej kolejne pomysły skutkują wieloma
zabawnymi sytuacjami.



Seria Mopsik



Zajrzyjmy do środka:
https://www.youtube.com/watch?v=LfXSMosdz5g

Dlaczego warto sięgnąć po tę serię?:
1. Sympatyczny bohater, którego pokochały tysiące dzieci 
2. Dostosowana lektura dla początkujących czytelników – światło między wersami, krótkie rozdziały, dużo 

ilustracji
3. Seria porusza rozmaite, aktualne dla dzieci tematy 
4. Świat wartości – uczymy empatii, radzenia sobie w trudnych, nowych dla dzieci sytuacjach, inspirujemy 

do pomocy innym 
5. Przyjemna oprawa graficzna, która podoba się wszystkim dzieciom

Seria Mopsik 



Seria Natka 

Wspaniała seria idealna dla dzieci, które zaczynają samodzielnie czytać. Każdy tomik
zawiera trzy osobne, pełne humoru historyjki z życia bystrej i uroczej bohaterki, która
dzięki pomysłowości potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji. Napisany prostym,
przystępnym językiem tekst uzupełniają zabawne czarno-białe ilustracje.



Seria Natka



Zajrzyjmy do środka:
https://www.youtube.com/watch?v=hHasB0OkKbY

Dlaczego warto sięgnąć po tę serię?:
1. Narracja pierwszoosobowa –bezpośredni kontakt z bohaterką, perspektywa bliska dziecku
2. Pokazanie, jak można radzić sobie z problemami i szukać rozwiązań w trudnych sytuacjach
3. Sytuacje, z którymi czytelnicy mogą się utożsamiać; emocje, które rozpoznają czytelnicy
4. Przygody i poczucie humoru – wciągająca fabuła 
5. Opowiadania o długości i poziomie skomplikowania idealnym dla dzieci, które zaczynają 

samodzielnie czytać

Seria Natka



Seria To twój dom

Wspaniała seria dla początkujących czytelników. Duży font, urocze zwierzaki i
mnóstwo przygód zachęcą każde dziecko do lektury. Bliźniacy Gabrysia i Jacek mają
dziewięć lat i wiele miłości do zwierząt. Uwielbiają znajdować domy zwierzakom, które
potrzebują nowej rodziny. Ich zdaniem każde stworzenie powinno znaleźć opiekuna
idealnego dla siebie. Czy jednak wszystkie misje zakończą się sukcesem?



Seria To twój dom



Dlaczego warto sięgnąć po tę serię?:
1. Ważne kwestie społeczne – adopcja zwierząt, zachęcanie do przygarniania stworzeń 

szukających domu
2. Realistyczne podejście do procesu adopcji – pokazanie, jak wygląda życie ze zwierzętami 
3. Rozwijanie empatii, czułości, akceptacji, zrozumienia
4. Bohaterowie serii to dzieci, ale też zwierzęta szukające opiekunów – dwie perspektywy
5. Krótkie rozdziały, wartka akcja – tekst idealny do pierwszych samodzielnych lektur

Seria To twój dom



Alfred Wiewiór 

Poznajcie Alfreda Wiewióra – niestrudzonego tropiciela tajemnic, poszukiwacza
przygód i pogromcę niewyjaśnionych zagadek. To prywatny detektyw, który wraz z
dwójką przyjaciół, Maćkiem Jeżem i Stefanem Dzikiem, rozwiązuje najtrudniejsze
sprawy. Pewnego dnia w biurze Alfreda zjawia się mężczyzna z prośbą o pomoc w
poszukiwaniach zaginionej walizki. Tę udaje się szybko znaleźć, lecz okazuje się, że
to dopiero początek zawikłanej historii, w którą wplątuję się detektywi…



Alfred Wiewiór 



Alfred Wiewiór 

Dlaczego warto sięgnąć po tę serię?
1. Seria Agnieszki Stelmaszyk - która jest jedną z najpopularniejszych polskich autorek literatury 

dziecięcej i młodzieżowej
2. Motyw detektywistyczny – bardzo lubiany temat początkujących czytelników
3. Nietuzinkowi, wyraziści bohaterowie, którzy przypadną do gustu młodym odbiorcom
4. Poczucie humoru, dużo zagadek i sekretów do przemyślenia i odkrycia
5. Krótkie rozdziały z sympatycznymi ilustracjami, które towarzyszą tekstowi



Seria Akademia Jednorożców

Wyobraź sobie szkołę, w której poznajesz własnego jednorożca i przeżywacie razem
wspaniałe przygody. Uczniowie akademii odkrywają magiczną moc jednorożców, by po
ukończeniu nauki chronić wyspę i jej mieszkańców. Niestety, ktoś knuje przeciwko szkole
i chce ich powstrzymać. Kim jest tajemnicza postać, która próbuje wszystko zepsuć?



Seria Akademia Jednorożców



Seria Akademia Jednorożców

Dlaczego warto sięgnąć po tę serię?
1. Wielotomowa seria – w każdym tomie nowi bohaterowie, motyw kolekcjonerski
2. Magiczne przygody – dla dzieci, które lubią wyobrażone światy i fantastycznych bohaterów
3. Pierwsze kontakt z rozbudowanym uniwersum fantastycznym 
4. Piękne historie o przyjaźni, podkreślenie znaczenia współpracy i wsparcia – temat relacji 
5. Motyw szkoły bliski dzieciom, przeżywanie podobnych problemów, realizacja celów 

szkolnych 

Zajrzyjmy do środka:
https://www.youtube.com/watch?v=ebya5sUr5sQ&feature=youtu.be



Seria Pan Pies

Pan Pies to niezwykły pies! Zawsze uprzejmy, zawsze dzielny, zawsze gotowy do
pomocy! Kiedy tylko jakiś zwierzak znajdzie się w opałach, Pan Pies już spieszy z
pomocą. Ciepła i zabawna historia wzbogacona uroczymi ilustracjami.



Seria Pan Pies



Seria Pan Pies

Dlaczego warto sięgnąć po tę serię?
1. Ważne tematy – jakie są negatywne konsekwencje zetknięcia zwierząt żyjących na 

wolności z cywilizacją
2. Bohaterem jest pies, który pomaga innym zwierzętom – niespotykana perspektywa
3. Przygody w różnych miejscach – las, tereny podmiejskie, plaża; poznajemy zwierzęta, 

które zamieszkują te tereny, a które czytelnicy mogą również spotkać 
4. Dużo dialogów – tekst wydaje się bardziej czytelny, łatwiejszy do pierwszej lektury
5. Autor jest znanym brytyjskim autorem, z zamiłowania przyrodnikiem, tematy poruszone w 

książce są przemyślane i opracowane merytorycznie



Zapraszamy do kontaktu! 
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