
SPOTKANIA Z PISARKĄ      

Szanowni Państwo, 

 Wydawnictwo MB Books i Słowoteka zapraszają na wyjątkowe, ciepłe i serdeczne spotkania z 
autorką książek dla dzieci Margarett Borroughdame, która z radością odwiedzi Państwa placówkę w 
uzgodnionym terminie. 

Podczas spotkań Margarett Borroughdame nie tylko opowie dzieciom o swoich utworach i zabierze je 
do świata wyobraźni, ale w aktywny sposób będzie rozmawiała z dziećmi na tematy poruszone w 
książkach. W celu uatrakcyjnienia spotkania autorka może poprowadzić zajęcia plastyczne związane z 
tematyką spotkania. Dzieci będą mogły również nabyć książki z dedykacją od pisarki. Czas spotkania 
dostosowany jest do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci oraz zakresu tematu. 

 

O MARGARETT BORROUGHDAME 

 

Margarett Borroughdame (czytaj: borołdejm) pisze dla dzieci lekko, zabawnie i z uczuciem o małych 
wielkich rzeczach. Z jej utworów dzieci dowiadują się, że życie to wspaniała droga, którą wyznaczamy 
sami. W każdym dziecku widzi bacznego obserwatora świata i radosnego odkrywcę rzeczy małych i 
jeszcze mniejszych, wielkich i jeszcze większych. Lubi słowa „proste, naturalne, bezpośrednie”. 

Jest mamą trójki wspaniałych dzieci, które są dla niej źródłem nieustającej inspiracji. 

Działa dobroczynnie: jest współfundatorką i prezesem fundacji edukacyjnej dla dzieci oraz członkiem 
wolontariatu międzynarodowego. Otrzymała odznaczenie za rozszerzanie wolontariatu dobroczyn-
nego. Pisze felietony, m.in. do miesięcznika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

 

O KSIĄŻKACH 

Książki Margarett Borroughdame są napisane i wydane z myślą o dzieciach: teksty w nich zawarte 
pokazują jak z optymizmem patrzeć na świat czy zmieniające się pory roku, jak odkrywać wielkość i 
radość w rzeczach małych, jak pokonywać niespodziewane problemy oraz własne kompleksy, poka-



zują „drugie dno” zjawisk, postaw czy sytuacji i skłaniają do refleksji.  Kolorowe ilustracje mogą być 
inspiracją do własnej twórczości oraz dostarczyć wielu pozytywnych bodźców nawet dla najmłod-
szych dzieci. Mają one wartość nie tylko poznawczą i edukacyjną, ale również właściwości terapeu-
tyczne. Mogą być bazą i inspiracją do przeprowadzenia zajęć szkolnych, przedszkolnych i bibliotecz-
nych, zachęcają dzieci do własnej twórczości literackiej i plastycznej. Zaprojektowane z dbałością i 
starannością, szyte, trwałe w użytkowaniu ze względu na twardą oprawę oraz specjalnie dobrany 
papier. 

 

PATRONATY 

Nasze książki cieszą się sympatią młodych czytelników, ich rodziców, a także nauczycieli, 
wychowawców i bibliotekarzy, o czym świadczą opinie i licznie przyznane patronaty, min.: Fundacja 
ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom, TVP ABC, Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie, Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy Polskich, portale: Czas Dzieci.pl, Miasto Dzieci.pl, Juniorowo.pl, Qlturka.pl, e-gaga.pl, 
Magazyn „Dziecko Najlepsza Inwestycja”. Na szczególną uwagę zasługuje honorowy patronat Rzecz-
nika Praw Dziecka. 

 

OPISY KSIĄŻEK 

Seria albumów wierszy dla dzieci na cztery 
pory roku:  
 
„WIOSNA RADOSNA” 

„ROZKOSZNE LATO” 

„JESIEŃ PLECIEŃ” 

„NIE TAKA MROŹNA ZIMA”. 

 
Albumy wierszy mają oryginalną formę: to 
połączenie słowa, rysunku i fotografii, dzięki 
czemu angażują dziecko na wielu 
płaszczyznach, pobudzają wyobraźnię. 
Wiersze to podróż przez każdą porę roku, 
migawki tematów charakterystycznych dla 

danej pory roku ujęte z perspektywy dziecka. Mówią o sprawach dziecka, odnoszą się do jego świata. 
Są lekkie, ciepłe, radosne, o małych wielkich rzeczach. Rysunki na okładki albumów wykonały dzieci, a 
ilustracje wierszy przypominają te narysowane ręką dziecka. Każdy album zawiera 15 wierszy. Na 
końcu każdego albumu znajduje się miejsce na własny wiersz i zdjęcie małego czytelnika - to 
prowokacja do własnej twórczości. Dzieci uwielbiają plastyczne i słowne kolaże. Połączenie technik 
ilustratorskich to znak dla dziecka do rozwijania własnej wyobraźni i twórczości. Wiersze mają 
„drugie dno”, co inspiruje rodzica do rozmowy z dzieckiem „o tym i o owym”, o wartościach. Dla 
wieku: 4-10 lat 



 
 
 

„CIASTECZKOWA CHOINKA ŻUCZKA BLO” to 
pierwsza z serii 10 książek o przygodach Żuczka Blo i 
jego rodziny. Trzecie wydanie z 2016 r. zostało 
objęte Honorowym Patronatem Rzecznika Praw 
Dziecka. Mały, pogodny i pomysłowy bohater 
krótkich opowiadań uczy reagować na 
niespodziewane przeciwności losu. Z książek o 
Żuczku Blo dzieci dowiadują się, że życie to 
wspaniała droga, którą wyznaczamy sami. To 
opowieści o wielkich małych rzeczach, o 
wartościach, o tym, co w życiu ważne. 

 
 
Czarno-białe ilustracje są zabiegiem celowym, 
po to, aby kształtować wyobraźnię dziecka, 
aby to ono decydowało w jakich kolorach 
mogą być postaci. Rysunki mogą być zachętą 
do ich pokolorowania. Dzięki temu dziecko 
może się czuć współautorem historii o Żuczku 
Blo i utożsamiać się z pozytywnym 
bohaterem. Do książki dołączony jest 
audiobook, na którym autorka radosnym i 
ciepłym głosem czyta tekst bajki.  
Dla wieku: 4-10 lat. 



„PAN CYLINDEREK” - autorka, posługując się rymowaną formą przekazu, 
opowiada historię Pana Cylinderka, o tym jak radzić sobie w życiu z 
własnymi wadami, niedoskonałościami i ułomnościami. W zabawny i lekki 
sposób pokazuje, jak pokonywać swoje kompleksy i jak sprawić, by nie 
przesłaniały one tego, co w nas najlepsze i najbardziej wartościowe. To 
opowieść o tym, że wyeksponowanie naszego najlepszego atrybutu sprawi, 
że zarówno my sami siebie, jak i otaczający nas ludzie będą z sympatią 
postrzegać nas poprzez tę cechę czy umiejętność. Tak, jak cylinderek zakrył 
łysinę bohatera wiersza, tak pozytywna cecha lub talent może ukryć nasze 
niedoskonałości, zbudować poczucie własnej wartości, odwrócić od tych 
niedoskonałości naszą i otoczenia uwagę. Kiedy skupimy się na pozytywach 
nic nie przeszkodzi nam w cieszeniu się życiem i realizacji największych 
marzeń czyli byciu szczęśliwym. A szczęście to przecież umiejętnośća nie 
stan! Dla wieku: 4-10 lat. 

      
       

 
 

 
 
 
ZAPOWIEDZI wydawnicze na 2018 rok 
 
„ŻUCZEK BLO i PRZYGODA W SZKOCKĄ KRATKĘ” to 
kolejna, druga, przygoda przesympatycznego i po-
mysłowego bohatera Żuczka Blo i jego żuczej rodzi-
ny. Tym razem akcja rozgrywa się w Szkocji, dokąd 
udała się cała żucza rodzina aby odwiedzić wuja 
Gibb’a. Pierwsza opowieść pt. „Ciasteczkowa cho-
inka Żuczka Blo” została objęta patronatem Rzecz-
nika Praw Dziecka. Dla wieku: 4-10 lat. 



„CIASTECZKOWA CHOINKA - sztuka teatralna dla dzieci” to scenariusz przedstawienia 
bożonarodzeniowego. Pełnego niezwykłych zwrotów akcji, muzyki, wesołego, z humorem i o tym jak 

bliskość i więzi rodzinne pozwalają wybrnąć z 
każdej - nawet najtrudniejszej sytuacji.  
Konwencja przedstawienia świątecznej historii 
jako scenariusza sztuki teatralnej to sposób na 
zapoznanie młodego czytelnika z formą 
literacką jaką jest dramat. Wykształcenia w nim 
wrażliwości na inną (niż liryka i epika) formę 
opowieści oraz pobudzenie apetytu do zabawy 
w teatr. 
To bodziec dla rozwoju wyobraźni u dzieci i 
wspaniały materiał dla nauczycieli do 
przygotowania klasowego przedstawienia 
świątecznego, również materiał dla dziecięcych 
i młodzieżowych teatrów.  
Dla dzieci w wieku 5-12 lat. 

 

 

 

SPOTKANIA DLA DZIECI w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 0-4) w formie swobod-
nego wykładu zakładającego interakcyjność i rozmowę z dziećmi. 

-      Opowieść i/lub pokaz slajdów 
-      Elementy humorystyczne  
-      Zabawy słowem, plastyczne i ruchowe 
-      Przedstawienie twórczości autorki 
-      Wspólne wnioskowanie. 
 
 
Przykłady tematów: 
1. Spotkanie dotyczące wybranej pory roku w oparciu o Albumy wierszy dla dzieci:  „Wiosna 

radosna”, „Rozkoszne lato”, „Jesień plecień” lub „Nie taka mroźna zima”. 
2.  Jak przekuć wady w zalety? Książka Margarett Borroughdame „Pan Cylinderek” uczy samoak-

ceptacji oraz umiejętności radzenia sobie z własnymi niedoskonałościami. 
3.   Dlaczego warto czytać?  Jakie są korzyści z czytania, jak te korzyści kształtują życie, jak czyta-

nie wpływa na to, że ma się dobre życie. 
4.   Świąteczne (mikołajkowe i bożonarodzeniowe) spotkanie o tym, że „życie to wspaniała dro-

ga, którą wyznaczamy sami”, o tym, że „razem łatwiej”, o budowaniu tradycji i więzi rodzin-
nych na podstawie książki „Ciasteczkowa choinka Żuczka Blo” 

 

 



SPOTKANIA DLA DOROSŁYCH 

 
Wykłady dla rodziców, nauczycieli szkół i przedszkoli, bibliotekarzy, uniwersytetów trzeciego wieku. 
Rozwijanie tematu korzyści z czytania od myśli „Jak mieć dobre życie?”, „Co to znaczy, że ma się do-
bre życie?”: 
- Dlaczego warto czytać? 
- W jaki sposób wybierać książki dzieciom i z dziećmi?  
- Jak czytać dziecku i wspólnie z dzieckiem? 
- Jak rozmawiać z dzieckiem o przeczytanych książkach? 
- Aktywności zainspirowane przez książki. 
 
  

Zapraszamy do kontaktu i współpracy! Z radością odpowiemy na wszelkie pytania. W przypadku zain-
teresowania umówieniem spotkania oraz zakupem książek prosimy o kontakt z Wydawnictwem MB 
BOOKS: 

 

Anna Kwoczko 

Wydawnictwo MB BOOKS                                                

Al. Solidarności 117 lok. 310 

00-140 Warszawa 

Tel. +48 502 102 670 

akwoczko@mbbooks.eu 

www.mbbooks.eu , www.slowoteka.pl 

http://mbbooks.eu/autorzy/m-borroughdame/ 

 

 

 


