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Apollo 11
O pierwszej podróży na Księżyc

POZIOM3

Tomek Kozłowski
Ilustruje książki dla dzieci, czasem – podręczniki 
szkolne. Współpracuje z różnymi wydawnictwami.  
Jest wielbicielem ogrodów.

Patronat honorowy:

POZIOM1 SKŁADAM SŁOWA • 150–200 wyrazów w tekście 
• krótkie zdania • 23 podstawowe głoski w tekście 
czytanym • ćwiczenie głoskowania

SKŁADAM ZDANIA • 800–900 wyrazów w tekście • dłuższe 
zdania, także złożone, elementy dialogu • 23 podstawowe 
głoski oraz „h” • ćwiczenie sylabizowania

POŁYKAM STRONY • 2500–2800 wyrazów w tekście 
• użyte wszystkie głoski • dłuższe i bardziej złożone 
zdania • alfabetyczny słownik trudnych wyrazów

POZIOM2

POZIOM3
Partner:

  to trzypoziomowy program 
wspierania nauki czytania dla dzieci w wieku 5–7 lat.

Wspaniale jest wymyślać różne  
historie, ale jeszcze lepiej jest  
pisać historie prawdziwe. Historia 
pierwszego lądowania człowieka  
na Księżycu jest tak ciekawa,  
że nie wymyśliłyby jej setki 
najlepszych pisarzy świata. Odkąd 
napisałam tę książkę, gdy tylko widzę 
Księżyc, wyobrażam sobie, jak to  
by było, gdybym to ja spacerowała  
po Srebrnym Globie. Mam nadzieję, 
że po przeczytaniu tej historii  
też nabierzecie chęci, żeby wyruszyć 
na podbój kosmosu.

Na pewno każdy z Was  
czasem wpatrywał się 
w rozgwieżdżone niebo  
i myślał jak TAM jest?  
Marzył o tym żeby oderwać się 
od ziemi i polecieć w gwiazdy. 
Wzbić się wyżej niż samoloty, 
podryfować wśród gwiazd, 
pospacerować po Księżycu 
i zobaczyć wschód… Ziemi!  
To dopiero byłaby przygoda!
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Seria 

Nowości

Poczytaj sobie
historie prawdziwe!

Serię poleca sieć salonów

Patroni:

Ewa Nowak
Pisarka. Z wykształcenia jest pedagogiem terapeutą. 
Obecnie na rynku dostępnych jest już niemal trzydzieści 
książek jej autorstwa. W 2009 roku powieść „Pajączek  
na rowerze” otrzymała wyróżnienie w I Konkursie 
Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej. 
Również w 2009 roku powieść „Bardzo biała wrona” 
została uhonorowana tytułem Książki Roku  
Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych Polskiej 
Sekcji IBBY w kategorii literatura młodzieżowa.
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DYPLOM 
sukcesu?

Po przeczytaniu książki: 

1.  Przeczytaj na głos fragment historii  
ze strony 7. Dlaczego skafandry 
księżycowe są takie puchate?

2.  Czy pamiętasz, jakie było umówione 
hasło, którym Neil Armstrong  
miał potwierdzić, że statek wylądował  
na Księżycu? Jeżeli nie, sprawdź  
na stronie 35!

3.  Co robił Michael Collins, kiedy Buzz 
Aldrin i Neil Armstrong stanęli  
na Księżycu? Przeczytaj jeszcze raz 
rozdział 14 i opowiedz.

Mirosław Hermaszewski
89. kosmonauta świata. Pierwszy i jedyny 
w dotychczasowej historii Polak, który odbył  
lot w kosmos. Przygodę z lotnictwem zaczął  
już w latach 60., gdy po raz pierwszy wsiadł  
do szybowca (samolotu bez silnika!). Był w lataniu 
tak dobry, że wybrano go do lotu kosmicznego, 
który odbył się w 1978 roku. Za udział  
w tym wydarzeniu dostał wiele bardzo ważnych 
odznaczeń (medali), w tym Order uśmiechu! 
W ciągu swojej lotniczej kariery w powietrzu 
spędził za sterami 2047 godzin i 47 minut, 
wykonał 3473 starty i lądowania.

Znam osobiście zdobywców Księżyca. 
Wielokrotnie z nimi rozmawiałem.  
To wspaniali, odważni, ale skromni ludzie, 
którzy dokonali wielkiej rzeczy – polecieli 
tam w imieniu wszystkich mieszkańców 
naszej planety. Jak tego dokonali? 
Odpowiedź znajdziecie w tej książeczce.
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