Audiobooki dla dzieci

Pippi Pończoszanka
Astrid Lingren
Zapraszamy do świata zabaw z Pippi Pończoszanką. Nie chodzi do szkoły, ma
walizkę pełną pieniędzy, jej koń mieszka na werandzie, a najbliższym
przyjacielem jest sprytna i wesoła małpka Pan Nilsson. Z jej buzi nie znika
uśmiech a płomiennie, rude włosy i piegi napawają ją dumą. Ma odpowiedź
na każde pytanie. Nigdy się nie boi, jest tak silna że potrafi podnieść dwóch
policjantów i wyrzucić z domu szajkę złodziei. Pippi dla dzieci to utożsamienie
marzeń o przygodach i szczęściu, a dla rodziców podróż do wspomnień o
beztroskim dzieciństwie. Słuchanie może stać się pretekstem do inspirujących
zabaw, bo Przygody Pippi, to też kolekcja ciekawych książeczek połączona z
klasyką szwedzkiej literatury dziecięcej wydanej w formie do słuchania. Do
zabawy z Pippi zaprasza Edyta Jungowska. Jej ciepły i pełen charakteru głos
wydaje się być stworzony do opowieści o tej szalonej i dzielnej dziewczynce.
Interpretacja Edyty Jungowskiej zachwyci wszystkich rodziców ceniących
wyobraźnię i dynamikę jej aktorstwa. Całości dopełnia doskonała oprawa
muzyczna autorstwa Sambora Dudzińskiego.

Dzieci z Bullerbyn
Astrid Lingren
WITAMY W BULLERBYN!
Są przyjaciółmi i nigdy się nie nudzą! Pudełko po cygarach
zmieniają w tajemniczą Skrzynię Mędrców a starą szopę w
zbójecką kryjówkę. Ich Wiśniowa Spółdzielnia wysyła wiśnie
w brzuchach za granicę. Jest tyle sposobów, żeby wesoło
spędzić czas, choć w całym Bullerbyn nie ma komputera.

Nowe przygody Mikołajka. Kolejna porcja
Mikołajek dalej rozrabia!
Kumplom Mikołajka nigdy nie brakuje pomysłów na spędzenie
wolnego czasu. Tym razem powracają z kolejną porcją przygód i jak
zawsze wkurzają swojego opiekuna Rosoła.
Najważniejsza przecież jest dobra zabawa!
Kolejne przygody Mikołajka w wykonaniu znakomitych aktorów
Jerzego i Macieja Stuhrów.
Doskonałe do wspólnego rodzinnego słuchania!

Ja i moja siostra Klara
Inkiow Dimiter
Poznajcie się: oto Klara, a oto jej brat. Zapraszamy do świata, w
którym wszelkie scenariusze – nawet te najbardziej nieoczekiwane –
są możliwe. Czy jamnik może być blondynem? Jak się obronić
przed zbójnikami? Czy można wytresować pchły? Czy dorośli
rzeczywiście wiedzą, skąd się biorą dzieci? Szukanie odpowiedzi na
te pytania zmienia codzienność w fascynującą przygodę. Śledząc
perypetie niezwykłego rodzeństwa, czytelnicy wspaniale się bawią,
chociaż bohaterom nie zawsze jest do śmiechu...

Tarantula, Klops i Herkules. przygoda pierwsza
Olech Joanna
Kiedyś Witkowice były najnudniejszym miejscem na świecie. Wszystko się
zmieniło, gdy z lokalnego muzeum ktoś ukradł… widokówkę. Ile mogła być
warta? W tym samym czasie w wypadku zginął pochodzący z Witkowic
mężczyzna o tajemniczej tożsamości. Czy te dwa zdarzenia mają ze sobą coś
wspólnego? Policja zrobi, co do niej należy, ale sprawą zainteresują się
również podejrzana pani ornitolog, posterunkowy Tomek Buraś i żądny
przygód wikary.
Rudy chudzielec Karol Klops, zesłany do Witkowic na wakacje u ciotki,
wyrośnięta fanka wszystkiego co mroczne zwana Tarantulą i przypominający
nietoperza pies Herkules niespodziewanie znajdą się w centrum wydarzeń.
Pewnie nikogo nie zdziwi, że okażą się sprytniejsi od wszystkich specjalistów
razem wziętych… Ale jak się sprawy potoczą? Co ich spotka? I jak uda im się
wykaraskać z kłopotów – tego musicie się koniecznie dowiedzieć! Dobra
zabawa gwarantowana!

Posłuchajki. Reksio. Wielka księga przygód
Barska Ewa, Głogowski Marek, Sójka Anna
Razem z Reksiem przeżyjcie mnóstwo ciekawych przygód i poznajcie wielu
nowych sympatycznych przyjaciół.
Niezwykłe opowiadania czyta znakomity aktor Jerzy Stuhr.

Rumcajs
Ctvrtek Vaclav
Dla dzieci i rodziców, pamiętających kultowe czeskie dobranocki
Wygnany z Jiczina przez księżną i księcia pana, szewc z zawodu,
rozbójnik z przypadku – dzielny Rumcajs, nieustannie urzeka
ciepłem, odwagą i humorem. Wraz z żoną Hanką i synkiem
Cypiskiem mieszka w jaskini na skraju lasu Rzaholec. Niepokornych
uczy moresu i dba o to, żeby nikomu nie działa się krzywda.
W tych prostych opowiastkach dobro zawsze zwycięża, a
niepowtarzalne wykonanie Wiktora Zborowskiego przydaje
historyjkom rubaszności i uroku.
Václav Čtvrtek (1911-1976) – czeski pisarz, autor dobrze znanych,
także w Polsce, książek dla dzieci i dobranocek m.in. "Opowieści z
mchu i paproci o Żwirku i Muchomorku", "Makowa panienka", "O
rusałce Amelce i żabce Marynce" oraz oczywiście serii przygód
rozbójnika Rumcajsa, których akcję osadził w rodzinnym Jiczinie.
Kawaler Orderu Uśmiechu.

Basia i plac zabaw. Basia i bałagan
Stanecka Zofia
Basia i plac zabaw.
Mama Basi pracuje. Tata zabiera dzieci do parku. Ciekawe, co z
tego wyniknie…
Basia i bałagan
Basia z zapałem zabiera się do wypełniania tego, co przez rodziców
zostało nazwane obowiązkami domowymi. Prześmieszny tekst o
tym, jak gorliwy pięciolatek pomaga w domu...
Basia to współczesna, zabawna i mądra przyjaciółka dla Twojego
dziecka.
Przygody Basi pomagają dziecku zrozumieć świat, pokazują, jak
poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Swym humorem
rozśmieszają dzieci i dorosłych.

Kuba i Buba czyli awantura do kwadratu
Kasdepke Grzegorz
Kuba i Buba są bliźniakami. Jak łatwo się zorientować, jedno z nich jest
dziewczynką, a drugie chłopcem. Rzecz w tym, że nie zawsze wiadomo, które
jest które, bo Kuba zachowuje się czasami jak dziewczynka, a Buba wręcz
przeciwnie. Oboje zgodnie występują w zbiorze opowiadań Kuba i Buba, czyli
awantura do kwadratu. Książka w doskonały sposób łączy zabawę z
elementem dydaktycznym. Czyta się je z nieustającym zainteresowaniem i
ciekawością, co też jeszcze wymyślą pomysłowe dzieciaki. Dodatkowymi
zaletami książki jest ujęcie przygód bliźniaków w ramy roku kalendarzowego
oraz dołączenie zestawu przepisów kulinarnych do samodzielnej realizacji. W
2008 roku nakładem Wydawnictwa Biblioteka Akustyczna ukazał się pierwszy
audiobook Grzegorza Kasdepke pt. Kacperiada. Książka Audio przeznaczona
jest do słuchania dla dzieci od 4 lat wzyż.

Nosorożce w dorożce i inne wiersze
Kern Ludwik Jerzy
Jak opisać zawartość płyty pełnej stonóżek, nosorożców, kotów, ptactwa i
dziwaków różnej maści? Błahostki z puentą... Zabawa językiem w
mistrzowskim wydaniu... Do tego ciepłe głosy Krzysztofa Kowalewskiego i
Agnieszki Suchory oraz dźwięki pobudzające wyobraźnię, które sprawiają, że
możemy w pełni docenić fantazję, humor, brzmienie, rytm. Między wersami
swoich utworów Ludwik Jerzy Kern puszcza do nas oko. Jaka to radość, gdy
dzieciństwo upływa do rymu z takimi wierszykami! Jaka to radość, gdy nie
rozstajemy się z nimi przez całe życie

