
Moja kolekcja
Tola Łoś



Oto bohaterka mojej kolekcji
Nela  mała  reporterka



Oto moja kolekcja książek z 
serii „Nela mała reporterka’’

• Mam wszystkie:) 

• Każda jest bardzo 
interesująca. 

• Przeczytałam 
wszystkie!!!



Najważniejsze wiadomości o 
Neli małej reporterce

– Nela w tej chwili ma 15 lat 

- Pierwsza książka ukazała się w 2014 roku, gdy Nela miała 8 lat 

-Zdobyła 4 nagrody Bestseller Empiku z rzędu za lata 2015-2018 
 



Dlaczego uwielbiam Nelę 
małą reporterkę???

• 1. Inspirująca podróżniczka. 

• 2. Skromna dziewczynka. 

• 3. Autorka lektury szkolnej. 

• 4. Samodzielna odkrywczyni. 

• 5. Podróże to jej pasja. 

• 6. Bezsprzeczny bestseller. 

• 7. Zachęca do czytania. 

• 8. Mała Martyna Wojciechowska. 

• 9. Pozytywny wpływ. 

• 10. To nie koniec.



Gdzie była Nela mała reporterka?
Była na  wszystkich kontynentach!

Ja marzę żeby tak podróżować…



Nela wydała 13 książek i 
dwa przygodniki

• 1.10 niesamowitych przygód Neli, 2014. 

• 2. Nela na 3 kontynentach, 2014. 

• 3.Nela i tajemnice świata, 2015. 

• 4.Nela na tropie przygód, 2015. 

• 5.Śladami Neli przez dżunglę, morza i oceany, 2016.  

• 6.Nela na kole podbiegunowym, 2016. 

• 7.Nela i skarby Karaibów, 2017. 

• 8.Nela i polarne zwierzęta, 2017. 

• 9.Nela na wyspie rajskich ptaków, 2018. 

• 10.Nela i sekrety dalekich lądów, 2018. 

• 11 .Nela i wyprawa do serca dżungli, 2018. 

• 12.Nela i kierunek Antarktyda, 2019. 

• 13.Nela w krainie orek, 2019.
Oto moja 


ulubiona książka



Dodatkowe informacje o 
książkach

• Są jeszcze dwie książki o 
nazwie:  

• 1. Nela zapiski zoologa.  

• 2. Nela zapiski zoologa 
zadziwiające zwierzęta.
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Jest jeszcze 1 
książka

przygodnik 2018/2019 
365 dni w poszukiwaniu zwierząt z 

Nelą



oraz jeszcze 
podobna 

przygodnik 2019/2020  
366 dni w poszukiwaniu groźnych 

zwierząt z Nelą 



Tak jak Nela kocham 
zwierzęta!!!

• Oto moja suczka pożyczka 
chociaż ma 17 lat i tak ją 
kocham.



Dziękuje za UWAGĘ


