
Każdy z nas na pewno nie raz usłyszał w swoim życiu słynne, dziecięce: a dlaczego, po co, co to? 

Najczęściej tego typu pytaniami bombardowani są rodzice i dziadkowie rezolutnych szkrabów, jednak 

pod obstrzałem mogą znaleźć się i ciocie i wujkowie, pani z przedszkola czy nawet obcy człowiek 

spotkany na ulicy... 

Dla tych z Państwa, których pociechy zaczynają pytać już o wszystko, przychodzimy z pomocą. W tym 

miesiącu, rozpoczynając działanie “książkowej gazetki”, prezentujemy tytuł: 

 

100 głupich pytań dla bystrzaków! 

 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia zadbała przede wszystkim o rodziców i zaoferowała nam pozycję, która 

ułatwi dorosłym odpowiedzi na dziecięce pytania, które choć pozornie proste, sprawiają jednak problem 

I chęć odesłania pociechy do innego źródła wiedzy. 

Mimo, iż kierowana jest ona do dzieci w wieku 9 - 12 lat, naszym zdaniem sprawdzi się także jako prezent 

dla odchodzącego ze żłobka, już niedługo przedszkolaka! I na pewno będzie ona "rosła wraz z dzieckiem", 

które z wiekiem zacznie pytać o więcej i więcej! 

Przechodząc do treści, jej spis znajdziemy na końcu książki, zaraz przed kilkoma stronami, na których 

polecane są inne pozycje wydawnictwa. Pytań znajdziemy tu wiele. Przykładowo: „Dlaczego po zjedzeniu 

buraków sikamy na czerwono”, „Gdzie znikają skarpetki”, „Jak się robi paski na paście do zębów”, „Czy 

wyspa może zatonąć”, „Czy można coś schłodzić przez otwarcie lodówki” czy „Dlaczego w łyżce widzimy 

się do góry nogami”? Jak widać zagadnienia poruszane przez autora są bardzo różnorodne. Niby "głupie", 

a jednak wcale nie tak zaskakujące, jak może się wydawać. W końcu dzieci mają niesamowitą 

wyobraźnię! 

Choć dla większości naszych podopiecznych książka jest jeszcze zbyt rozbudowana i trudna, śmiało 



można się w nią zaopatrzyć "na przyszłość", bądź sprezentować starszej pociesze lub mniej lub bardziej 

samodzielnemu czytelnikowi wśród dzieci znajomych. To doskonała podstawa do wspólnej pracy z 

dzieckiem nad doskonaleniem sztuki czytania, szukania znaczeń trudnych słów, poszerzania wspólnych 

zainteresowań. Pewnym jest, że... nasunie ona dzieciakom kolejne, ważne pytania! 


