
TA KSIĄŻKA JEST SUPER – MUSISZ JĄ KONIECZNIE PRZECZYTAĆ 

Recenzja książki Patrycji Zarawskiej „Jak to działa? Ludzkie ciało” 

 

 

Cześć!  

Jestem Wszędobyłek Ciekawski. Nazywają mnie tak domownicy, bo wszędzie jest 

mnie pełno, a na dodatek wszystko mnie ciekawi.  

Kilka dni temu zajrzałem do biblioteki szkolnej. Zauważyłem tam nową serię książek „Jak to 

działa?” zawierającą różne tytuły. Jednak najbardziej zainteresowała mnie książka „Ludzkie 

ciało”. Więc ją wypożyczyłem!  

Po powrocie do domu i odrobieniu lekcji nawet nie chciało mi się grać w gry 

komputerowe – od razu zacząłem czytać.  

Jeżeli chciałbyś znać odpowiedzi na pytania: Dlaczego wypadają nam zęby?, Jak zrastają 

się kości?, Czy szare komórki naprawdę są szare?, Dlaczego nie smakuje nam jedzenie bez 

soli? oraz na wiele innych – koniecznie przeczytaj tę książkę. Zabawne ilustracje pomogły 

mi zrozumieć dany temat.  

Przeczytałem książkę „od deski do deski”, bo bardzo łatwo się ją czytało. Potem 

poszedłem do rodziców i zapytałem o zagadnienia, które były w niej zawarte. Na żadne  

z moich pytań nie znali odpowiedzi. Niedobrze! Dałem mamie książkę i zaczęła czytać. Tata 

obiecał, że też ją przeczyta. Zadawałem pytania także starszej siostrze. Na żadne z nich nie 

znała odpowiedzi. Kiepsko! Powiedziałem jej, że jak rodzice przeczytają książkę, to też 

może po nią sięgnąć.  

Okazało się, że byłem najmądrzejszy w rodzinie. To wszystko dzięki tej książce. Dobrze, że 

ją zauważyłem w bibliotece. Rodzice poprosili mnie, abym wypożyczał więcej takich 

skarbnic wiedzy, bo wtedy oni również będą mogli dowiedzieć się czegoś więcej. 

Nie wiedzieć czemu, parę dni później otrzymałem ogromny prezent (tak bez okazji). 

Zacząłem go więc odpakowywać. Dokonałem tego z trudem, ponieważ niespodzianka była 

duża. W środku pudełka znajdowała się cała seria książek „Jak to działa?”, a dodatkowo – 

duży model ciała człowieka! Super!!! Nareszcie mogę odkrywać swoje wnętrze! 

A to wszystko dzięki tej książce.  

Od dziś będę częściej chodzić do biblioteki i wypożyczać takie ciekawe tytuły!  
 

 

 

          Wszędobyłek Ciekawski 
 

 

 

 

Polecam książkę „Jak to działa? Ludzkie ciało”, ponieważ:  

• czytanie jest fajne!  
• nie wypada nie czytać! 


