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Królewna
Pełen skarbiec, a nawet całe królestwo – 
cóż są warte, jeśli nie masz prawdziwych 
kolegów? „Królewna” to jedna z najpięk-
niejszych książek o tym, co najważniejsze 
w życiu. I o tym, co wcale nie jest najbar-
dziej ważne!

Z opisu wydawcy

 O p i s

Wydanie 1: GWP, 2004, ilustracje Ewa 
Poklewska-Koziełło
Wydanie 2: Literatura, 2009, ilustra-
cje Ewa Poklewska-Koziełło
Wydanie 3: Bajka, 2011, ilustracje 
Marianna Oklejak

Pewnego dnia na zwyczajnym podwórku, wśród 
zwyczajnych dzieci pojawiła się Królewna. Dzie-
ciom trudno było uwierzyć w to, że ona – taka 

nadzwyczajna – przyszła do nich, takich całkiem 
niebajkowych. Wstydziły się zaprosić ją do zabawy. 
Pochodziła przecież z Tęczowego Królestwa, miała 
bardzo bogatych rodziców – gdzież im do niej. Tym-
czasem Królewna Amelka – bardzo samotna wśród 
stert zabawek, którymi nie lubiła się bawić (z tego 
powodu nazywana nawet grymaśnicą) – marzyła, by 
pobawić się z dziećmi z podwórka. Uciekła więc do 
nich, wiedząc, że prawdopodobnie nikt nawet nie za-
uważy jej zniknięcia. Od lat była bowiem tak grzeczna, 
że nie zwracano już na nią szczególnej uwagi. Dzień 

po dniu schodziła więc do swych kolegów po sznur-
kowej drabince – i w końcu na tyle się oswoiła (a oni 
uwierzyli, że istnieje naprawdę), że mogli się już za-
cząć razem bawić. Jednak nie ich najpiękniejszymi 
zabawkami (których sama miała pełno w swym kró-
lewskim Zabawkowym Pokoju), ale po prostu: RA-
ZEM. Amelka szalała z radości, gdy wreszcie w coś 
przegrała (w królestwie nikt nie ośmieliłby się z nią 
wygrać), a kiedy ktoś się z nią pokłócił – była w siód-
mym niebie. Któregoś dnia zdjęła koronę, by zwiesić 
się na trzepaku. I wreszcie wszystko było... normalnie. 
Dostała to, czego nie można kupić za żadne pieniądze: 
prawdziwą przyjaźń, wspólną zabawę, serdeczność.

 A u t o r k a

Roksana Jędrzejewska-Wróbel, doktor literatu-
roznawstwa, jest autorką bardzo wielu książek dla 
dzieci i tekstów do podręczników, słuchowisk i dobra-
nocek. W telewizji ABC obejrzeć można oparte na jej 
książkach opowieści o Florce. Jest laureatką wielu 
nagród, m.in. Nagrody im. Czesława Janczarskiego, 
Nagrody im. Kornela Makuszyńskiego oraz „BEST-
SELLER-ka. Jej książki trafiły na Listę Skarbów Muze-

um Książki Dziecięcej w warszawie oraz na Złotą Listę 
Fundacji ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom”. „Ma-
leńkie królestwo Królewny Aurelki” Roksany Jędrze-
jewskiej-Wróbel wygrało pierwszą edycję Konkursu 
na Najlepszą Książkę Dziecięcą „Przecinek i Kropka”. 
Książka „Królewna” otrzymała nominację do Nagrody 
Literackiej Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2006.



 T e m a t y  d o  d y s k u s j i

 P r o p o z y c j e  g i e r  i  z a b a w

 W a r t o  p r z e c z y t a ć

 P o l e c a

  Dlaczego Królewnie lepiej było na zwyczajnym po-
dwórku, wśród dzieci, niż w jej bajecznym świecie? 

  Dlaczego rodzice nie poświęcali jej wystarczająco 
dużo uwagi?

  Co tak bardzo spodobało jej się w zwyczajnych po-
dwórkowych zabawach? 

  Dlaczego Amelka tak często grymasiła?

  Czy dzieci z podwórka rozumiały, czemu Amelka 
ucieka do nich? Czy doceniały to, że są razem, że się 
lubią i przyjaźnią?

  Co byś zrobił (zrobiła), gdybyś znalazł (znalazła) się 
w sytuacji dziecka, do którego z Tęczowego Króle-
stwa przychodzi prawdziwa Królewna?

• Narysuj Pokój Zabawkowy Królewny Amelki. Zasta-
nów się, czego w nim brakuje?

• Narysuj podwórko i bawiące się na nim dzieci. Czy 
umiesz wskazać, gdzie na tym obrazku znajduje się 
SKARB?

• Odegraj z koleżanką czy kolegą scenę pierwszych od-
wiedzin Amelki na podwórku. Przypomnij sobie, czy 
Królewna od razu zaczęła się bawić z innymi dziećmi? 

• O czym mogły rozmawiać dzieci z podwórka, gdy 
Amelka wracała już do swego królestwa?

• Opowiedzcie, w co wy bawicie się na swoich podwór-
kach? 

Dorota Koman – poetka, redak-
torka, krytyk literacki, znawczyni 
literatury dziecięcej. Przewodni-
cząca jury Konkursu na Najlep-
szą Książkę Dziecięcą „Przecinek 
i kropka”. Laureatka Nagrody Mia-
sta Łodzi (1997). W 2010 r. za działalność na rzecz kultury 
otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla Warszawy”.

© – Instytut Książki, 2018

– Antoine de Saint-Exupery, „Mały Książę”, PAX
– Małgorzata Strzałkowska, „Zielony i Nikt”, „Zielony, 
Nikt i ktoś”, „Zielony, Nikt i Gadające Drzewo”, ilustra-
cje Piotr Fąfrowicz, wydawnictwo Bajka

– David Cali, „A ja czekam”, ilustracje Serge Bloch, 
wydawnictwo Hokus-Pokus


