
 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

Zaproszenie  

   do czytania 

 
 

Mój niesforny szczeniak 
 

 

 

Autorką książek 

o niesfornym szczeniaku 

jest Holly Webb. 

 
 

 

Z pewnością znasz inne serie tej autorki: 

Zaopiekuj się mną, Magic Molly,  

Strażnicy Zamku Penhallow 



Tytułowy Urwis to piesek rasy 

Jack Russell Terrier 

Urwis zachowuje się tak jak na posiadacza 

takiego imienia przystało, czyli rozrabia 

i daje się wszystkim domownikom we znaki. 

 



Tom 1: Dom dla Urwisa 
 

 

Rodzina Tomczyków 

zdecydowała się 

wreszcie na pieska 

i nikt nie jest tym 

faktem równie 

podekscytowany, jak 

wielbicielka psów – Ela! 

Dziewczynka marzy 

o małym, skorym 

do pieszczot 

szczeniaku, który 

będzie spał w jej 

łóżku. Ale jej 

pewny siebie starszy 

brat i siostra widzą 

to inaczej. 
 

 

 

Posłuchaj fragmentu książki na stronie  

youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=ysMzTZ-E3yw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ysMzTZ-E3yw


Tom 2: Nowe psoty Urwisa 

 
Gdy Ela nadaje nowemu 

szczeniakowi imię 

Urwis, nie zdaje sobie 

sprawy, że trafiła 

w sedno. 

Nieposłuszeństwo 

Urwisa daje się 

wszystkim we znaki, 

więc mama i tata 

postanawiają, że pora 

zabrać go na szkolenie 

dla psów. Ela uważa, że 

pomysł jest genialny. 

Ale gdzie tylko pojawia 

się Urwis, zaczynają 

się kłopoty... 
 

 

Posłuchaj fragmentu książki na stronie  

youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=zevecqBakRo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zevecqBakRo


Tom 3: Zabawy z Urwisem 

 

 

W szkole 

zorganizowano Dzień 

Sportu i Ela boi się, 

że w każdej 

konkurencji będzie 

ostatnia. Wpada 

jednak na świetny 

pomysł: może 

przecież trenować 

razem z Urwisem! Ale 

czy skory do psot 

piesek może jej jakoś 

pomóc? 
 

 
 

Posłuchaj fragmentu książki na stronie  

youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=p4dPSSGKRec 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p4dPSSGKRec


Tom 4: Urwis na pidżama party 

 
Zbliżają się urodziny Eli. 

Dziewczynka marzy o tym, 

aby zorganizować 

urodzinowe przyjęcie. 

Dziewczynka wie, że na 

przyjęciu nie może 

zabraknąć też Urwisa! 

Mama jednak obawia się, że 

piesek znów będzie się źle 

zachowywał i początkowo nie 

chce się na to zgodzić. Czy 

Urwis będzie w końcu 

grzeczny i nie popsuje 

urodzin Eli? 
 

 

Posłuchaj fragmentu książki na stronie  

youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=WLsay-LvKE8 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WLsay-LvKE8


 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tom 5:  

Świąteczne psoty Urwisa            Tom 6: Przygoda  

                                          nad morzem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom 7:  

Urwis gwiazdą             Tom 8: Urwis na weselu     
                                                                                                                 


