KSIĄŻKI O DZIEWCZYNKACH I KOBIETACH
Dziś z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet, książki o kobietach
i dziewczynkach, ale nie tylko dla dziewczynek.
Elena Favilli, Francesca Cavallo,
Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek
Za tą książką stoi fantastyczna opowieść, bo została wydania dzięki
pieniądzom zebranym od darczyńców. Dwie kobiety wpadły
na pomysł żeby napisać o innych wspaniałych kobietach, dzięki
którym zainspirują dziewczynki do podążania za swoimi
marzeniami. I dało się! I to jak! Podczas zbiórki internetowej zebrały
ponad milion dolarów. To tylko pokazuje, jak bardzo ten temat był
potrzebny, jak trzeba się było nim zaopiekować. Zebrano tu sto
opowieści o kobietach, które odważyły się zawalczyć
ze stereotypami i robić to, o czym
marzyły. Poszły za swoimi pasjami.
I choć brzmi to ulotnie, bajkowo
i doniośle, to najczęściej za ich
historiami stały łzy, wyrzeczenia
i ogromny trud.
Aby dotrzeć tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, tamte kobiety
musiały wiele udowodnić. Nie tylko mężczyznom, ale i
sobie. Kobiety takie jak filozofka Hypatia z
Aleksandrii, pisarka Virginia Woolf czy Maria
Skłodowska-Curie stały się wielkimi przykładami
dowadzącymi, że każda kobieta może stać się tym,
kim chce.

Dziewczyny nie biją, T.S. Easton
Fleur, kiedy weszła do klubu bokserskiego, nie zdawała sobie
sprawy, jak to wszystko się potoczy. Pokochała boks i chciała się
temu oddać. Niestety matka oraz mieszkańcy małego miasteczka
mieli inne zdanie.
To jedna z lepszych książek dla młodzieży. Konkretna, rzeczowa
i szczera pozycja, pozwalająca uwierzyć w siebie tym, którzy
wątpią we własne siły. Bardzo motywuje do działania. Uczy
o miłości, przyjaźni oraz walce o słuszną sprawę. Bohaterka
urzeka swoim niewymuszonym urokiem. Jest sympatyczna i aż
chce się być jej przyjaciółką. Książka jest lekka, przyjemna,
z przesłaniem – czego chcieć więcej?

Mania – dziewczyna inna niż wszystkie, Julita Grodek
Mania – dziewczyna inna niż wszystkie to fascynująca
opowieść o polskiej Noblistce, która musiała pokonać w życiu
wiele
przeciwności
by
osiągnąć
swoje
cele.
Książka została podzielona na dwie części. W pierwszej dzieci
poznają historię życia noblistki, najpierw małej Mani,
a później dorosłej Marii poprzez rozmowy z najważniejszymi
w jej życiu postaciami. Są to kolejno: ojciec, siostra Bronka,
mąż Piotr Curie, przyjaciel Albert Einstein oraz córki Irena
i
Ewa.
Druga część książki pozwala dzieciom przypomnieć
najważniejsze
fakty
z
życia
Marii
Skłodowskiej
i uporządkować je w głowie. W przystępny sposób dzieci
poznają znaczenie takich pojęć jak atom, radioaktywność czy
uran i Nagroda Nobla.

Seria „Świat oczyma dziecka”, gdzie możemy poznawać jak wyglądało życie dziewczynek
na przestrzeni wieków.
Małe mieszkanki danych epok:
starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu, średniowiecza,
renesansu – oprowadzają swoich rówieśników-czytelników po świecie, w którym żyły. Przy
okazji dowiadujemy się czego się uczono i jakie rozrywki były najbardziej popularne, jak
wyglądało życie w mieście, w co się ubierano.

