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Wydawnictwo Natuli

Wydajemy książki dla dzieci i rodziców. 

Ułatwiamy rodzicielstwo przez rzetelne i proste 
książki, oparte na naturalnej, holistycznej wizji 
człowieka. Wydajemy również piękne, rozwojo-
we książki dla dzieci.

Wizja

Marzymy o rodzicielstwie naturalnym, opar-
tym na pierwotnej intuicji w budowaniu relacji 
rodzica z dzieckiem. Rodzicielstwie niezależ-
nym – wolnym od idei i produktów pozornie 
ułatwiających wychowanie dzieci. Marzymy też 
o naturalnym dzieciństwie. Dzieciństwie, w któ-
rym wystarczy miłość i świeże powietrze,  a resz-
tę się wymyśli.

Historia

Od ponad 15 lat zmieniamy polskie rodziciel-
stwo. Jesteśmy twórcami jednego z najpo-
pularniejszych czasopism online dla rodziców 
dziecisawazne.pl oraz największej w Polsce nie-
zależnej księgarni dla dzieci i rodziców natuli.pl.

Biznes

Budujemy niezależne Wydawnictwo, które ma 
własne zaplecze promocyjne, własny system 
dystrybucji, kapitał oraz ogromny potencjał 
ekspertów i ludzi dzielących wizję naturalnego 
rodzicielstwa. Jesteśmy zwolennikami zrów-
noważonego rozwoju, współpracy i innowacji. 
Zapraszamy inne wydawnictwa, niezależnych 
autorów, ilustratorów oraz osoby prywatne do 
realizacji wspólnych wartościowych projektów 
wydawniczych.

Zespół

Łączymy wiedzę i doświadczenie rodzicielskie 
z kompetencjami wydawniczymi i biznesowymi.

Alicja Szwinta-Dyrda
Aleksandra Brambor-Rutkowska 
Michał Dyrda 
Karina Boruk-Michno 
Natalia Fiedorczuk 
Klaudia Pogorzelska  
Katarzynę Mitschke 
Adrian Kyć 
Ola Szwajda 
Emilia Kucharczuk 
Bogumiła Dziedzic

http://dziecisawazne.pl
http://natuli.pl
https://www.youtube.com/@NATULIdziecisawazne
https://open.spotify.com/show/5tDy2kj3z6mETnH5YqFgwE
https://www.facebook.com/dziecisawazne
https://www.instagram.com/natuli_dziecisawazne/
https://www.linkedin.com/company/natuli-dzieci-s%C4%85-wa%C5%BCne/mycompany/


Rabaty handloweSprzedaż hurtowa –
zasady i warunki zamówienia

Nasze książki dystrybuujemy niezależnie od głównych kanałów. Jesteśmy 
zwolennikami uczciwej polityki cenowej na rynku książki, dlatego sugerujemy 
sprzedaż naszych książek w cenach detalicznych.

Faktura VAT
30 dni płatności

Czas realizacji
zamówienia

48 godzin

Naszym partnerom
rekomendujemy sprzedaż 

książek w cenach
detalicznych

Foreign Rights

Natuli has been operating on the Polish 
market since 2010. It started as a website for 
parents, and over time it developed into an 
online bookstore and then into a publishing 
house specializing in parenting and child-
ren’s books. The books published by us are 
on top of bestseller lists.

Children’s titles | Karolina Jaszecka KaBooks

Adult titles | Klaudia Pogorzelska

k.jaszecka@poczta.fm

klaudia.pogorzelska@natuli.pl

Jeśli chcesz z nami współpracować 
(jako autor, ilustrator, współwydawca, 
organizacja czy w innym zakresie) – 
napisz do nas:

propozycje@natuli.pl

wydawnictwo@natuli.pl

Współpraca handlowa

Napisz do nas, aby poznać warunki
handlowe i rozpocząć współpracę.

hurtownia@natuli.pl

796 923 654

30%

przy zamówieniu
1–30 sztuk

Płatna dostawa: 17 zł

33%

przy zamówieniu
31 – 60 sztuk

Darmowa dostawa

37%

przy zamówieniu
powyżej 61 sztuk

Darmowa dostawa





Seria Rodzicielska

Poradniki pierwszego wyboru, które przywra-
cają rodzicom wiarę we własne kompetencje 
i dają narzę dzia ułatwiające codzienne życie. 
Ich autorami są wyjątkowi specjaliści, którzy 
piszą teksty uniwersalne, a równocześnie odpo-
wiadające polskiej rzeczywistości.

https://natuli.pl/pl/c/Seria-Rodzicielska/513


Poród naturalny

Kobiety rodzą, odkąd istnieje nasz gatunek. Na-
sze ciała są do tego stworzone. To wraz z po-
stępem cywilizacyjnym, chcąc, by poród był 
bardziej bezpieczny, uczyniono go zjawiskiem 
medycznym. Ta książka pozwala na powrót 
odkryć, jak naturalną czynnością jest rodzenie 
dzieci, i zaprasza do podjęcia wyzwania świa-
domych narodzin, w którym jest miejsce na to, 
co bolesne, i na to, co piękne. Narodzin, które 
dają kobiecie poczucie sprawstwa, budują siłę 
do dalszego stawania się matką.

Katarzyna Oleś

Cesarskie cięcie i poród
po cięciu cesarskim

W Polsce już prawie co drugie dziecko rodzi się 
przez cesarskie cięcie. Oto pierwsze kompen-
dium dla rodziców, którzy chcą się przygotować 
do cesarskiego cięcia lub porodu naturalnego 
po nim. Autorki – położne od lat towarzyszące 
cesarzowym rodzicom – dzielą się wiedzą i do-
świadczeniem, aby poród przez CC, zarówno 
ten planowy, jak i ratunkowy, był pozytywnym 
doświadczeniem i cudownym  początkiem no-
wego życia!

Magdalena Hul, Katarzyna Osadnik

Wersja audiobookWersja e-bookPobierz fragment

50 PLN
(5% VAT) 240155 x 210 mm

twarda 978-83-66057-92-0Wersja audiobookWersja e-bookPobierz fragment

50 PLN
(5% VAT) 200155 x 210 mm

twarda 978-83-66057-49-4

https://natuli.pl/produkt/porod-naturalny
https://natuli.pl/Cesarskie-ciecie-i-porod-po-cieciu-cesarskim
https://virtualo.pl/audiobook/cesarskie-ciecie-i-porod-po-cieciu-cesarskim-i374688/
https://virtualo.pl/ebook/cesarskie-ciecie-i-porod-po-cieciu-cesarskim-i313881/
https://natuli.pl/userdata/public/assets/PDF/Cesarskie-ciecie-i-porod-po-cieciu-cesarskim-fragment.pdf
https://virtualo.pl/audiobook/porod-naturalny-i373756/
https://virtualo.pl/ebook/porod-naturalny-i310371/
https://natuli.pl/userdata/public/assets/PDF/Porod-naturalny-fragment.pdf


Karmienie piersią

Karmienie piersią jest tak samo naturalne jak 
sen, poruszanie się czy porozumiewanie. Przez 
wieki kobiety po prostu wiedziały, jak to ro-
bić. Utrwalane przez lata błędne przekonania 
stopniowo odbierały im poczucie pewności. Ta 
książka rozwieje wątpliwości związane z lakta-
cją i przeprowadzi cię przez cały ten okres – od 
ciąży przez pierwsze dni karmienia aż do końca 
„mlecznej drogi”.

Magda Karpienia

Bestseller | 15 tysięcy sprzedanych egzemplarzy!

Noszenie dzieci

„Dlaczego moje dziecko płacze?”, “Dlaczego 
nie chce samo spać w łóżeczku?”, “Jak zorga-
nizować codzienne życie z małym dzieckiem?” 
– nasze kompendium o noszeniu dzieci od-
powiada na te dylematy! Noszenie to bowiem 
naturalna część rodzicielstwa. Daje dziecku po-
czucie bliskości, a także zapewnia stymulację 
i odpowiednie dla jego wieku warunki rozwoju.

Marta Szperlich-Kosmala

Wersja audiobookWersja e-bookPobierz fragment

50 PLN
(5% VAT) 224155 x 210 mm

twarda 978-83-66057-48-7 Wersja audiobookWersja e-bookPobierz fragment

50 PLN
(5% VAT) 264155 x 210 mm

twarda 978-83-66057-91-3

https://natuli.pl/produkt/karmienie-piersia
https://natuli.pl/produkt/noszenie-dzieci
https://virtualo.pl/audiobook/karmienie-piersia-i374035/
https://virtualo.pl/ebook/karmienie-piersia-i310604/
https://natuli.pl/userdata/public/assets/PDF/Karmieniepiersia-fragment.pdf
https://virtualo.pl/audiobook/noszenie-dzieci-i374710/
https://virtualo.pl/ebook/noszenie-dzieci-i336743/
https://natuli.pl/userdata/public/assets/PDF/Noszenie-dzieci-fragment.pdf


Jak zrozumieć
małe dziecko

Jako rodzice zadajemy sobie pytania: „Czemu 
dziecko płacze?”, „Dlaczego tak się zachowu-
je?”, „Czego ode mnie naprawdę chce?”. Szu-
kając odpowiedzi, wielu z nas sięga po metody 
wychowawcze, które okazują się nieskuteczne. 
Ta książka to pierwszy osadzony w polskich re-
aliach przewodnik dla rodziców. Rewiduje po-
pularne mity oraz daje aktualną wiedzę i prak-
tyczne wskazówki, które ułatwiają codzienność.

Aga Nuckowska, Ewa Krogulska, Anna Siudut-Stajura,
Joanna Jeżak, Olga Trybel, Małgorzata Musiał,
Magdalena Trzewik

Bestseller | 55 tysięcy sprzedanych egzemplarzy!

Rozwój seksualny dzieci

Seksualność jest naturalnym aspektem ży-
cia każdego człowieka. Pomimo to uznajemy 
ją za społeczne tabu. Weźmy – jako rodzice – 
odpowiedzialność i przekażmy naszym dzie-
ciom pozytywny model seksualności! Nie zosta-
wiajmy tego instytucjom, internetowi, kolegom 
czy samym dzieciom. Ta książka jest pierw-
szą pomocą przy odpowiedzialnym wsparciu 
kształtowania seksualności twojego dziecka.

Karolina Piotrowska

Bestseller | 30 tysięcy sprzedanych egzemplarzy!

Wersja audiobookWersja e-bookPobierz fragment

50 PLN
(5% VAT) 272155 x 210 mm

twarda 978-83-66057-72-2 Wersja audiobookWersja e-book

English e-book

Pobierz fragment

50 PLN
(5% VAT) 160155 x 210 mm

twarda 978-83-66057-60-9

English version

https://natuli.pl/Jak-zrozumiec-male-dziecko
https://natuli.pl/produkt/rozwoj-seksualny-dzieci
https://virtualo.pl/audiobook/jak-zrozumiec-male-dziecko-i372115/
https://virtualo.pl/ebook/jak-zrozumiec-male-dziecko-i310370/
https://natuli.pl/userdata/public/assets/PDF/Jak-zrozumiec-male-dziecko-fragment.pdf
https://virtualo.pl/audiobook/rozwoj-seksualny-dzieci-i372160/
https://virtualo.pl/ebook/rozwoj-seksualny-dzieci-i308784/
https://virtualo.pl/ebook/childrens-sexual-development-i327135/
https://natuli.pl/userdata/public/assets/PDF/Rozwoj-seksualny-fragment.pdf
https://natuli.pl/pl/p/Childrens-Sexual-Development/23385


Jak zrozumieć się
w rodzinie

Mama zamiast mówić – krzyczy, choć tego nie 
chce, partner przestał się odzywać, a każda roz-
mowa między rodzeństwem kończy się awantu-
rą? Rodzina może być zarówno polem bitwy, jak i 
przestrzenią do budowania zdrowych i dających 
siłę relacji. Autorka prosto i przystępnie objaśnia, 
dlaczego czasem trudno jest nam się doga-
dać. Proponuje mądre, proste rozwiązania, które 
zmienią nasze życie rodzinne na lepsze, lżejsze 
i bliższe. Bezprzemocowa komunikacja jest bo-
wiem kluczem do porozumienia w rodzinie.

 Monika Szczepanik

Bestseller | 19 tysięcy sprzedanych egzemplarzy!

Uwaga! Złość

Złość jest nieodłącznym elementem rodziciel-
skiego krajobrazu. Autorka ze zrozumieniem 
opowiada o jej źródłach – wyjaśnia, skąd w nas, 
rodzicach, tak wiele złości i dlaczego towarzyszy 
ona rozwojowi dziecka, proponuje też ćwiczenia 
i sposoby na radzenie sobie z trudnymi emo-
cjami. Lektura obowiązkowa, błyskotliwie me-
rytoryczna i niezwykle wyzwalająca. Pokazuje, 
że nie da się żyć bez złości, a nawet nie warto 
do tego dążyć. Można ją natomiast zrozumieć.

Ewa Tyralik-Kulpa

Bestseller | 24 tysiące sprzedanych egzemplarzy!

Wersja audiobookWersja e-bookPobierz fragment

50 PLN
(5% VAT) 200155 x 210 mm

twarda 978-83-66057-47-0 Wersja audiobookWersja e-bookPobierz fragment

50 PLN
(5% VAT) 192155 x 210 mm

twarda 978-83-66057-44-9

English e-book

https://natuli.pl/pl/p/Jak-zrozumiec-sie-w-rodzinie-/20772
https://natuli.pl/pl/p/Uwaga-Zlosc-/22030
https://virtualo.pl/audiobook/jak-zrozumiec-sie-w-rodzinie-i373617/
https://virtualo.pl/ebook/jak-zrozumiec-sie-w-rodzinie-i308785/
https://natuli.pl/userdata/public/assets/PDF/Jak-zrozumiec-sie-w-rodzinie-fragment.pdf
https://virtualo.pl/audiobook/uwaga-zlosc-audiobook--i359382/
https://virtualo.pl/ebook/uwaga-zlosc-i323435/
https://natuli.pl/userdata/public/assets/PDF/Uwaga-zlosc-fragment.pdf
https://virtualo.pl/ebook/danger-anger-i378938/


Konflikty w rodzinie

Konflikt – to słowo brzmi groźnie. Kojarzy się 
z wal- ką i napięciem. Ale nie musi tak być! Kon-
flikty są przecież naturalnym i nieodłącznym ele-
mentem relacji międzyludzkich. Pozwalają do-
strzec swoje granice, kształtują empatię i bywają 
wyzwalające. Ta książka daje proste i skuteczne 
narzędzia do tego, by łatwiej dogadać się w ro-
dzinie. I co równie ważne dla przyszłości naszych 
dzieci – nauczyć je sprawnego porozumiewania 
się z innymi w sytuacjach konfliktowych.

Katarzyna Dworaczyk

Granice dzieci
i dorosłych

Prosta w zastosowaniu koncepcja granic oso-
bistych pomaga porozumiewać się i współ-
pracować z dzieckiem, unikać nieporozumień 
i codziennych dramatów. „Nie chcę iść do 
przedszkola!”, „Pobaw się ze mną, teraz!”, „Nie 
będę jadł tej marchewki!”, „To mój tablet! Będę 
grał, ile chcę!”.

Wyzwania związane z różnicą potrzeb to rodzi-
cielska codzienność. Czy udaje nam się doga-
dać, unikając płaczu i krzyku? Praktyka życiowa 
pokazuje, że często niestety tak nie jest.

Jarek Żyliński

Wersja audiobookWersja e-bookPobierz fragment

50 PLN
(5% VAT) 128155 x 210 mm

twarda 978-83-66057-63-0 Wersja audiobookWersja e-bookPobierz fragment

50 PLN
(5% VAT) 148155 x 210 mm

twarda 978-83-67288-06-4

https://natuli.pl/pl/p/Konflikty-w-rodzinie/23270
https://natuli.pl/pl/p/Granice-dzieci-i-doroslych/23851
https://virtualo.pl/audiobook/konflikty-w-rodzinie-i380897/
https://virtualo.pl/ebook/konflikty-w-rodzinie-i360948/
https://natuli.pl/userdata/public/assets/PDF/Konflikty%20w%20rodzinie-fragment.pdf
https://virtualo.pl/audiobook/granice-dzieci-i-doroslych-i414364/
https://virtualo.pl/ebook/granice-dzieci-i-doroslych-i414366/
https://natuli.pl/userdata/public/assets/PDF/Granice-dzieci-i-doroslych-fragment.pdf


Cud rodzicielstwa

Autor wyróżnia siedem niewypowiedzianych 
próśb dzieci do rodziców. Są to pragnienia 
uniwersalne, stanowiące podstawę egzysten-
cji człowieka. Dlaczego rezygnujemy z nich 
w procesie wychowania na rzecz przekonań 
i społecznej poprawności? Wróćmy do źródła. 
Stwórzmy nowy początek wraz z powołanym 
przez nas życiem.

Shai Orr, tłumaczenie Anna Klingofer-Szostakowska

Bestseller | 16 tysięcy sprzedanych egzemplarzy!

Poza serią
Holistyczne

rodzicielstwo Wersja audiobookWersja e-bookPobierz fragment

50 PLN
(5% VAT) 232155 x 210 mm

twarda 978-83-66057-53-1

https://natuli.pl/pl/p/Cud-rodzicielstwa-/22002
https://natuli.pl/pl/c/Holistyczne-rodzicielstwo/561
https://virtualo.pl/audiobook/cud-rodzicielstwa-i372188/
https://virtualo.pl/ebook/cud-rodzicielstwa-i323505/
https://natuli.pl/userdata/public/assets/PDF/Cud-rodzicielstwa-fragment.pdf


Życie seksualne
rodziców

Rodzicielstwo najczęściej z impetem wchodzi 
nam do łóżka. Stajemy się bardziej rodzicami niż 
partnerami. Bliskość i intymność muszą ustąpić 
lub poczekać, aż dzieci podrosną. Tak często 
o tym myślimy…  Autorzy książki pokazują, że 
nie musi tak być. Że bycie w prawdziwie czu-
łym, intymnym związku to nie plan emerytalny! 
Związek, który tworzysz, jest projektem twojego 
życia – bliska relacja z partnerem czy partnerką 
to jedna z najpiękniejszych rzeczy na świecie, 
a podstawowym narzędziem, które pozwoli ją 
rozwijać, jest rozmowa. Intymne spotkanie.

Zosia i Dawid Rzepeccy, Natalia Fiedorczuk

Bestseller | 10 tysięcy sprzedanych egzemplarzy!

Dzieciństwo rodziców

Doświadczając rodzicielstwa, mamy szansę na 
dotknięcie tego, czego nam – dzieciom wła-
snych rodziców – brakowało i za czym do dziś 
tęsknimy. Autor nazywa to siedmioma prośba-
mi, które dzieci kierują do swoich rodziców. W 
tej podróży nie chodzi o poszukiwanie winnych, 
ale o uzdrawiającą przemianę. Pomoże ona 
dostrzec bolesne miejsca po to, by zmienić je w 
czułość, zarówno dla nas samych, jak i naszych 
dzieci. By nie tylko dorosnąć, ale też dojrzeć.

Shai Orr, tłumaczenie Anna Klingofer-Szostakowska

Wersja audiobookWersja e-bookPobierz fragment

50 PLN
(5% VAT) 268155 x 210 mm

twarda 978-83-67288-04-0 Wersja audiobookWersja e-bookPobierz fragment

50 PLN
(5% VAT) 256155 x 210 mm

twarda 978-83-66057-57-9

https://natuli.pl/pl/p/Zycie-seksualne-rodzicow/22734
https://natuli.pl/pl/p/Dziecinstwo-rodzicow.-Jak-nie-tylko-dorosnac%2C-lecz-takze-dojrzec/24479
https://virtualo.pl/audiobook/dziecinstwo-rodzicow-jak-nie-tylko-dorosnac-lecz-takze-dojrzec-i429581/
https://virtualo.pl/ebook/dziecinstwo-rodzicow-jak-nie-tylko-dorosnac-lecz-takze-dojrzec-i425325/
https://natuli.pl/userdata/public/assets/PDF/Dziecinstwo%20rodzicow_fragemnt-1-rozdzial.pdf
https://virtualo.pl/audiobook/zycie-seksualne-rodzicow-i372116/
https://virtualo.pl/ebook/zycie-seksualne-rodzicow-i341650/
https://natuli.pl/userdata/public/assets/PDF/%C5%BBycie%20seksualne%20rodzic%C3%B3w-fragment.pdf


Książka o człowieku
w spektrum autyzmu

Przewodnik po tym, jak radzić sobie w neuro-
typowym świecie, zachowując jednocześnie to 
wszystko, co czyni nas Weroniką, Jerzym, Na-
talią i Joanną. Książka o człowieku w spektrum 
autyzmu może przydać się też każdemu, kto 
chciałby “wejść do głowy” osoby w spektrum. 
Ta niezwykła książka przełamuje stereotypy 
i burzy bariery, a czyni to z należytym wdziękiem 
i humorem.

Weronika i Jerzy Janiakowie

Wild child, czyli naturalny
rozwój dziecka

Dlaczego relacje i więzi, które współtworzymy 
z dziećmi, to tak ważny element wychowawczej 
układanki? Ta książka nie tylko przynosi odpo-
wiedzi na powyższe pytanie, ale tworzy podwa-
liny dla rewolucji w innych obszarach naszego 
życia społecznego. Sprawia, iż przypominamy 
sobie o tym co w życiu najważniejsze – o wię-
ziach, miłości i bliskości z innymi.

Eliane Retz, Christiane Stella Bongertz

Wersja e-bookPobierz fragment

55 PLN
(5% VAT) 216155 x 210 mm

twarda 978-83-66057-93-7 Wersja e-bookPobierz fragment

59 PLN
(5% VAT) 408155 x 210 mm

twarda 978-83-67288-14-9

https://natuli.pl/pl/p/Ksiazka-o-czlowieku-w-spektrum-autyzmu/23538
https://natuli.pl/pl/p/Wild-child%2C-czyli-naturalny-rozwoj-dziecka/25033
https://virtualo.pl/ebook/ksiazka-o-czlowieku-w-spektrum-autyzmu-i382806/
https://natuli.pl/userdata/public/assets/PDF/Ksi%C4%85%C5%BCka-o-czlowieku-w-spektrum-autyzmu-fragment.pdf
https://virtualo.pl/ebook/wild-child-czyli-naturalny-rozwoj-dziecka-i446534/
https://natuli.pl/userdata/public/assets/PDF/Wild-child-czyli-naturalny-rozwoj-dziecka_wstep.pdf


Trudności z jedzeniem
u dzieci i nastolatków

„Czy ona w końcu przestanie wybrzydzać przy 
jedzeniu?”, „Czy on może wreszcie zacząć jeść 
normalnie?”. Rodzice odpowiadają za zrówno-
ważoną dietę dziecka, zdarza się jednak, że je-
dzenie powoduje zmartwienia i staje się polem 
walki.

Książka, która podpowie, jak warto uczyć dzie-
ci relacji z jedzeniem. Wesprze was w sytuacji, 
kiedy stawiacie czoła neofobii żywieniowej oraz 
chorobom i zaburzeniom odżywiania, w tym 
anoreksji czy bulimii. Autorka wskazuje także, 
kiedy i do jakiego specjalisty udać się po pora-
dę oraz pomoc.

Agata Dutkiewicz

Zapowiedź czerwiec 2023

Jak zrozumieć nastolatka

Jak sobie z tym wszystkim radzić? Jak odnaleźć 
się w nowej roli – rodzica nastolatka? Jak nie 
zgubić z oczu tego, że nasze dziecko w dalszym 
ciągu nas potrzebuje? Jak być dla niego prze-
wodnikiem? A przede wszystkim: jak mieć do 
tego wszystkiego cierpliwość i zrozumienie?

Autorka prowadzi nas przez okres nastoletniości 
naszych dzieci z empatią dla naszej frustracji 
i złości, a bywa, że bezsilności i załamania. Zdaje 
się mówić: „Bądźmy w tym razem, my, rodzice 
nastolatków. Jesteśmy bowiem w momencie, 
kiedy z kokona wykluwa się piękny motyl!”.

Aneta Stępień-Proszewska
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Seria Edukacyjna

Najważniejszym celem edukacji jest rozwój 
dziecka. Często zapominają o tym i nauczycie-
le, i rodzice, ekscytując się świadectwem z pa-
skiem, czy przygnębiając kolejną jedynką. Tym-
czasem musimy pamiętać, że przyznawane 
oceny mogą, choć wcale nie muszą, być wskaź-
nikiem rozwoju dziecka. Ocenianie, nagradzanie 
i karanie uczniów sprawia, że próbują się oni 
dopasować jedynie do utartych standardów 
– nie wychodzą z własnymi propozycjami, nie 
eksperymentują, nie bawią się nauką. A szkoda, 
bo właśnie taki sposób zdobywania wiedzy jest 
dla dziecka najkorzystniejszy. Sprzyja zapamię-
tywaniu informacji i nabywaniu nowych umie-
jętności, uczy również kreatywności krytycznego 
myślenia.

https://natuli.pl/pl/c/Seria-Edukacyjna/515


Nowa szkoła

Szkoła znajduje się w kryzysie. Nauczyciele przez 
lata tracili należne im znaczenie i szacunek. Za-
stanawiamy się, jak w tej sytuacji uczyć? W jaki 
sposób nauczyciel ma spełnić swoją rolę? Jak 
zbudować (na nowo) relacje w szkole? „Nowa 
szkoła” daje nadzieję. Nadzieję — nauczycielom, 
rodzicom i przede wszystkim uczniom — na to, 
że szkołę można zmienić.

Anna Szulc

Nakład wyczerpany Nakład wyczerpany

Kiedy szkoła jest problemem

Książka dla każdego rodzica dziecka w wieku 
szkolnym. Dowiesz się z niej, w jaki sposób uczy 
się dziecko, kiedy uczy się efektywnie oraz jak 
je wspierać, by czuło się zmotywowane a na-
uka przynosiła mu radość. Po lekturze poczujesz 
ulgę – to dziecko, a nie prace domowe, kore-
petycje i klasówki, powinny stać na pierwszym 
miejscu.

Katarzyna Mitschke

Wersja e-bookPobierz fragment
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KSIĄŻECZKI
KONTRASTOWE

Proste i zabawne książeczki
kontrastowe, które stymulują rozwój

i naturalną ciekawość dziecka.
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https://natuli.pl/pl/c/Ksiazeczki-kontrastowe/527


Zupa

Książka dla najmłodszych o gotowaniu zupy, 
która stymuluje rozwój i naturalną ciekawość 
dziecka. Codzienne historie przedstawione 
z humorem, czułością i z najwyższą dbałością o 
szczegóły.

Książka dla najmłodszych o robieniu prania, 
która stymuluje rozwój i naturalną ciekawość 
dziecka. Codzienne historie przedstawione 
z humorem, czułością i z najwyższą dbałością o 
szczegóły.

Pranie
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Spacer

Książka dla najmłodszych o spacerze, która sty-
muluje rozwój i naturalną ciekawość dziecka. 
Codzienne historie przedstawione z humorem, 
czułością i z najwyższą dbałością o szczegóły.

Zobacz w Natuli.pl
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Seria o Niuniusiu

Historyjki obrazkowe dla najmłodszych, których bohaterami są 
urocza świnka i jej rodzice. Pełne humoru opowieści o codzienności, 
które dają wytchnienie, służą oswojeniu lęków i ułatwiają radzenie 
sobie z trudnymi emocjami.
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Oto książka o wiosennych przygodach Niu-
niusia, którego darem jest przyciąganie niesa-
mowicie zwyczajnych historii. Raz lał wodę gdzie 
popadnie – nawet do dziury, w której mieszkała 
ropucha. Innym razem ciężarówka przywiozła 
kupę ziemi, potężną górę jak Rysy. A najlepsze 
było wtedy, kiedy Niuniuś… Ach… lepiej sami 
przeczytajcie!

Niuniuś i wiosna. Książka
o emocjach małego dziecka

Niuniuś pierwszy raz jedzie nad prawdziwe mo-
rze. I to pociągiem – też prawdziwym! Na wa-
kacjach są namiot, ognisko, pieczone jabłka, 
a nawet komary. Przychodzi też burza: TRACH! 
BŁYSK! Ale przede wszystkim jest morze: wielkie, 
szumiące i takie mokre. Skoczmy razem z Niu-
niusiem w tę letnią przygodę.

Niuniuś i lato. Książka
o emocjach małego dziecka
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Błyszczą światełka, pachnie choinką i innymi 
niż zwyczajne potrawami. Niuniuś razem z ro-
dzicami dekoruje i piecze. Ale głównie czeka. Bo 
czekanie na święta to najdłuższe i najfajniejsze 
czekanie na świecie. ACH, święta!

Niuniuś pierwszy raz idzie do prawdziwego mu-
zeum i zobaczy prawdziwe dinozaury, a co waż-
niejsze: prawdziwe kości dinozaurów! Jest bar-
dzo podekscytowany i całym sobą to okazuje. 
Niestety pan strażnik ciągle tylko mówi, czego 
nie wolno, a co trzeba, krzywo patrzy i ucisza 
dzieci. Co z tym zrobi tata Niuniusia?

Niuniuś czeka na święta.
Książka o emocjach małego 
dziecka

Niuniuś i niemiły pan. Książka
o emocjach małego dziecka

Autorka: Aga Nuckowski
Ilustratorka: Aleksandra Szwajda
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Wierszyki

Bliskościowa seria ze współczesną poezją dla dzieci 
i rodziców. Klasyczne, rymowane wiersze, wyliczanki, 
zabawy paluszkowe, mizianki, gry językowe i utwory 
pozwalające na wyciszenie i radość z bycia razem.
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Wierszyki paluszkowe

Ta prosta, rytmiczna książeczka to wspaniałe 
zaproszenie do zabawy i czułego, bliskiego kon-
taktu. Krótkie wierszyki zamieniają palce rodzica 
w zwierzątka, które a to wygryzą dziurę w skar-
pecie, a to chowają się pod pachą albo skaczą 
po dziecięcych pleckach. Idealne do czytania 
na dobry początek dnia, popołudniowe przytu-
lanie przed drzemką lub radosne zakończenie 
wieczoru.

Bestseller | 10 tysięcy sprzedanych egzemplarzy!

Dzieci potrzebują bliskości. Jest ona niezbędna 
tak samo jak oddychanie czy jedzenie, ponieważ 
dzięki niej tworzy się więź! Bliskość z rodzicem 
wpływa na zdrowy rozwój fizyczny, emocjonalny 
i społeczny. Wierszyki bliskościowe pomaga-
ją nakarmić dzieci (a przy okazji nas samych) 
czułym kontaktem fizycznym i miłością. Bliskość 
uszczęśliwia – dzieci i dorosłych.

Wierszyki bliskościowe

Bestseller | 10 tysięcy sprzedanych egzemplarzy!
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Wierszyki na dobranoc

To proste wierszyki, które zaspokajają wiele 
ważnych potrzeb – zarówno dzieci, jak i doro-
słych. Wspierają bliskość fizyczną, dzięki czemu 
buduje się poczucie bezpieczeństwa i więź mię-
dzy dzieckiem a rodzicem. Poprzez wyciszającą 
zabawę karmią bliskością emocjonalną i po-
magają łagodnie zasnąć!

Wierszyki logopedyczne

Melodyjne, proste w formie rymowanki to do-
skonały sposób na ćwiczenia logopedyczne dla 
małych i tro- chę starszych dzieci. Taka nauka 
jest najfajniejsza – przyjemna zabawa z rodzi-
cem czy specjalistą przynosi wspaniałe efekty 
dydaktyczne. Zabawne warzywno- owocowe 
wierszyki wzbogacone pięknymi ilustracjami 
stwarzają okazję do ćwiczeń głosek, z którymi 
mogą borykać się dzieci.Autorka: Kasia Huzar-Czub

Ilustratorka: Joanna Bartosik
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Wierszyki świąteczne

Te piękne, rymowane wierszyki staną się wspa-
niałym świątecznym pomocnikiem w tworzeniu 
magicznych chwil w Waszych rodzinach. Jakie 
wspomnienia powracają do Was, kiedy zamy-
kacie oczy i myślicie o świętach? Wpatrywanie 
się w ciemne okno w oczekiwaniu na pierwszą 
gwiazdkę. Zapach pieczonych ciast i pierników. 
Wyjmowane z wielkich pudeł ozdoby. Kłujące 
w paluszki igły choinki. Pierogi, które akurat teraz 
smakują tak wyjątkowo. Każde dziecko zasługu-
je na taką magię, pielęgnowaną i uważnie cele-
browaną. Każdy dorosły wzruszy się i przeniesie 
w najszczęśliwszy czas, czytając tę świąteczną 
książeczkę.
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Seria Niegrzeczne Książeczki

Opowieści dla małych i dużych, które rozprawiają się 
z mitami dotyczącymi dzieciństwa. Czy dziecko zawsze 
powinno być posłuszne, zjadać wszystko z talerza i dzie-
lić się swoimi rzeczami? Książeczki bez jasnego morału, 
dające przestrzeń na rozmowę i zrozumienie potrzeb, 
pisane w duchu Porozumienia bez Przemocy.

Patronat
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Rosół

Rosół babci to zupa najlepsza na świecie, ale 
nie dziś, kiedy… posypano ją natką pietruszki. 
Antek nie chce jej zjeść. Czy to znaczy, że jest 
niegrzeczny? Dowcipna opowieść, która szerzej 
otwiera drzwi do wewnętrznego świata dzieci.

Autorki: Alicja Dyrda, Natalia Fiedorczuk
Ilustratorka: Aleksandra Gołębiewska

Smok

Tytus to najlepszy kolega Antka. Ale dziś chłop-
com trudno jest się zrozumieć, bo Antek nie 
chce się podzielić swoim nowym przebraniem. 
Czy to znaczy, że jest niegrzeczny? Poruszająca 
historia odsłania- jąca dorosłemu świat dzie-
cięcych potrzeb.

Autorki: Alicja Dyrda, Natalia Fiedorczuk
Ilustratorka: Aleksandra Gołębiewska
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Łobuz

Opowieść o tym, że każdy (i dziecko, i dorosły) 
ma prawo decydować o swoim ciele. Antek nie 
lubi całowania się i przytulania do osób, których 
nie zna. Czy to znaczy, że jest niegrzeczny?

Autorki: Alicja Dyrda, Natalia Fiedorczuk
Ilustratorka: Aleksandra Gołębiewska

Błoto

Jadzia to nowa koleżanka Antka. Wspina się 
na drzewa i skacze w kałuże. Czy to znaczy, że 
jest niegrzeczna? Historia o tym, że dziewczynki 
i chłopcy mają taką samą przestrzeń do zaba-
wy i rozwoju.

Autorka: Alicja Dyrda
Ilustratorka: Aleksandra Gołębiewska
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Tort

Tytus, najlepszy przyjaciel Antka, nie traktuje 
go najlepiej, gdy dostaje zaproszenie na jego 
urodziny. Twierdzi, że sam miał dużo lepsze – 
z magikiem i sztuczkami. Antkowi robi się przy-
kro i nazywa Tytusa głupim. Czy to znaczy, 
że jest niegrzeczny? Historia o tym, że dzieci za-
chowują się źle, kiedy czują się źle.

Święta

Antek cały rok czekał na święta. Jest podekscy-
towany i cieszy się na myśl o przygotowaniach. 
Szykuje ozdoby choinkowe, lepi pierogi, idzie 
z rodzicami po choinkę. Wszystko się psuje, gdy 
słyszy, że Mikołaj przychodzi tylko do grzecznych 
dzieci. A co to znaczy być grzecznym? Chłopiec 
zaczyna się bać. Co będzie, jeśli Mikołaj do nie-
go nie przyjdzie?
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Szlaban

Antek buduje tor pociągowy. Układa wokół bu-
dowle i ustawia samochody. Do późna świetnie 
się bawi, a następnego dnia… mama nie widzi 
już długiego Antkowego toru, jedynie bałagan i 
porozrzucane zabawki. Bardzo się przy tym de-
nerwuje. Czy to oznacza, że jest niegrzeczna?
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 poza serią na ważne tematy

https://natuli.pl/pl/c/Poza-seria/517


Kołysanki

Pełne bliskości kołysanki w słowiańskim duchu.

Kołysanki to tradycyjny element wieczornego 
rytuału. Śpiewanie, recytowanie, czytanie po-
głębia więź rodzica i dziecka. To moment blisko-
ści, wzajemnego zaufania, intymności.

Cicha, spokojna czułość kołysanek zamyka tę 
ulotną chwilę, gdy zostawiamy za sobą miniony 
dzień i zanurzamy się w noc. To moment zgo-
dy na świat, miłości do siebie i bliskich, ufności 
i pojednania.
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Ostatani dżem babci.
Książka dla dzieci o śmierci

Ta historia zdarzyła się naprawdę – to opowieść 
o śmierci prawdziwej babci Teresy prawdziwe-
go Kazika. Napisana jest z uważnością, czuło-
ścią i poszanowaniem dziecięcych uczuć. Każ-
dy z nas znajdzie w tej książce cząstkę siebie.

Autorka: Alicja Dyrda
Ilustratorka: Ola Woldańska-Płocińska
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Włosy. Ksiązka o tolerancji

Kto jest tolerancyjny? Ten, komu nie przeszka-
dza, że inni ludzie nie są tacy sami jak on. Że lu-
bią rzeczy, których on może nie lubić. Że myślą 
i wybierają coś, czego on nigdy by nie wybrał. 
Człowiek tolerancyjny nie zawsze zgadza się 
z tym, co mówią i robią inni, ale szanuje ich zda-
nie i nie czepia się, że ktoś wygląda lub żyje ina-
czej. Na szczęście dzieci doskonale wiedzą, że 
długość i kolor włosów, odcień skóry czy ubiór 
nie mają znaczenia przy budowaniu statku na 
niby, huśtaniu się, tańczeniu i bieganiu. A które 
włosy są ładne? Wszystkie!

Autorka: Julia Talaga
Ilustratorka: Agata Królak
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