Książki do wspólnego czytania
nie tylko zimą
„Rok w lesie” Emilia Dziubak
O czym marzy wiewiórka w styczniu?
Co robi pająk w lutym? Jak psoci szop pracz
w czerwcową noc? O czym śni nietoperz w lipcu?
Kogo gonią bzyczące pszczoły we wrześniu?
Za kim leśniczy urządza pościg w październiku?
W jaki sposób mrówki spędzają grudniowe dni?
Na te pytania znajdziecie odpowiedź, otwierając
książkę „Rok w lesie”.
Pełne humoru ilustracje obrazują życie w lesie
różnorodnych zwierząt, pokazują zmieniającą się
przyrodę. W książce nie brak również zabawnych
sytuacji, których bohaterem jest m. in. leśniczy.
Dodatkowym atutem jest duży rozmiar książki
(format A 4) i kartonowe kartki.
Lektura książki z cudownymi ilustracjami
Emilii Dziubak to zabawa przez cały rok.

„Yeti” Eva Susso
Książka dla kilkulatków lubiących zimę, przygody
oraz tajemnicze stworki.
Razem z Uno i Mati spotkacie w lesie Yeti.
Spędzając z nim czas, dowiecie się, gdzie mieszka,
poznacie przepis na niezwykłą zupę, która jest jego
przysmakiem. Nauczycie się
kilku zwrotów, w języku śnieżnego stwora.
Na ostatnich kartach książki poczujecie
zapach smażonych naleśników pieczonych
przez tatę chłopców, którzy po powrocie
do domu opowiadają o swych niezwykłych
przygodach.

„Mroźna noc” Nick Butterworth
Książka mroźna w tytule, ale jej treść jest pełna
ciepła.
Pewnej zimowej nocy w parku Percy’ego
zrobiło się wyjątkowo mroźno. Zwierzęta te duże
i te małe chciały się ogrzać. W chatce dozorcy
parku słychać było nieustanne pukanie do drzwi.
W jaki sposób Percy pomógł swym podopiecznym
i co z tego wyniknęło, dowiecie się podczas lektury.
Na końcu książki znajduje się niespodzianka –
piękny duży plakat i zadanie do wykonania.

„Mała wróżka Amelka. Zimowe śledztwo”
Claire Gaudriot
opowiada Natalia Usenko
„Mała wróżka Amelka” to seria książek o dwóch detektywach:
tytułowej wróżce Amelce i jej przyjacielu Guciu, który
posiada profesjonalne laboratorium.
Tym razem detektywi zostali wezwani w zimowy poranek
przez Martę. Dziewczynka, częstując gości gorącą czekoladą,
opowiedziała o okolicznościach zaginięcia Kolczusia.
Podczas śledztwa Amelka i Gucio zmagali się
z zimnem w mroźną noc, tropili
ślady na śniegu, odkrywali kryjówki
mieszkańców lasu, przeprowadzali
rozmowy z podejrzanymi.

„Mój przyjaciel Malmi” Gerd Hahn
Nela ulepiła pierwszego bałwanka tej zimy. Nazwała go Malmi.
Szybko przekonała się, iż był to niezwykły bałwanek. W środku
nocy obudziły dziewczynkę dziwne odgłosy…
Nie mogła uwierzyć własnym oczom, gdy za oknem zobaczyła,
jak Malmi i bałwan jej przyjaciela Mattiego rzucają się śnieżkami.
To był dopiero początek zabawy, bo okazało się, że Malmi
jest bardzo ciekawym świata bałwankiem.

„Maks zimą” Christian Tielmann
Seria Mądra Mysz
Książka emanuje radością i rodzinnym ciepłem. Przez
kilkanaście stron towarzyszymy przedszkolakowi
Maksowi, jego rodzinie oraz jego koleżance Paulinie
i spędzamy z nimi zimowy dzień wypełniony zabawą
i śmiechem. Kiedy do bawiących się dzieci dołączają
rodzice, dowiadujemy się, jaki rodzaj śniegu jest
najlepszy do budowania igloo, do lepienia bałwana,
a jaki powinien być, aby można szybko sunąć na
sankach. Pod koniec pełnego atrakcji dnia siadamy
z bohaterami przy stole i pijemy gorące kakao, czekając
aż przemoczone w czasie zabaw na śniegu ubrania
wyschną na kaloryferze.

„O zimie” Görel Kristina Näslund, Kristina Digman
Wszystko, co kilkulatek o zimie powinien wiedzieć, znajdzie w książce
o wymownym tytule „O zimie”. Lektura książki będzie atrakcyjna
o każdej porze roku. Dodatkowo stanowi doskonałą pomoc dla rodziców
w sytuacjach, gdy muszą stawić czoła licznym pytaniom dociekliwych
pociech. Rysunkowi bohaterowie książki (nie posiadają imion) wędrują
po zasypanej śniegiem okolicy i z zadziwieniem doświadczają zimy:
zjeżdżają na sankach, nartach, lepią śnieżki, robią śnieżną grotę, łapią
wolno spadające płatki śniegu, uciekają przed śnieżycą, przekonują się,
że dzień jest dużo krótszy. Poza tym badają śnieg i jego różne postacie.
Odkrywają, że śnieg wydaje różne dźwięki w różnych sytuacjach, zmienia się w zależności
od temperatury.
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