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"Moja Księga Baśni"- Erika Nerger



Kilka słów o 

tej księdze:

 Zbiór ponad 50. baśni i tradycyjnych opowieś
ci zabierze dzieci do
magicznej krainy wyobraźni, pełnej uroczych
księżniczek idzielnych książąt, dobrych wróżek
i złych czarownic, trolli i ogrów.

 Oczywiście zbiór ten posiada wiele ciekwych
ilustracji, wiemy że dla młodych dzieci to 
ilustrację odgrywają najważniejszą kwestie.



A oto przykład jednej z pięknych

ilustracji z Księgi:



"O psie który jeździł koleją"- Roman 

Pisarski



Kilka słów o 

tej pięknej
lekturze:

 To książka opowiadająca o losach Lampo i
ludzi, których spotykał na swej drodze. Historia 
przyjaźni miedzy człowiekiem i zwierzęciem, 
przywiązania, tęsknoty i prawdziwego
oddania.

 Dzieci przyciąga zawsze historia jakiegoś
zwierzęcia, tym bardziej jak jest przedstawiona
w tak ciekawy sposób jak w tej książce.

 Zawieraona również piękne ilustrację.



Krótkie streszczenie książki:

 historia psa Lampo, który pewnego dnia pojawia się na stacji kolejowej w 
Marittimie i zaprzyjaźnia się z zawiadowcą. Szybko staje się częścią jego
życia, ulubieńcem rodziny kolejarza i jego przyjaciół. Zdobywa też sławę w 
kraju, gdyż regularnie podróżuje pociągami i zawsze wie, do którego
pociągu i kiedy ma wsiąść, żeby dostać się do celu. Pewnego dnia jednak
okazuje się, że nie może dłużej przebywać na stacji, więc zawiadowca
wysyła go do wuja na Sycylii. Pies wydostaje się stamtąd i dociera do 
Marittimy. Jest tak wycieńczony, że tylko cudem przeżywa. Po jakimś czasie
na stację przyjeżdża rodzina kolejarza, między innymi jego malutka
córeczka Adele. W pewnym momencie okazuje się, że dziewczynka bawi
się na torach tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Lampo spycha ją z 
torów, ale sam ginie pod kołami lokomotywy. Jego grób do dziś znajduje
się niedaleko stacji.



"Pinokio"- Carlo Collodi



Kilka słów o 

tej powieści

 Powieść dla dzieci z gatunku fantasy autorstwa

Carla Collodiego, której głównym bohaterem jest 

drewniany pajacyk o imieniu Pinokio.

 Dla dzieci jest to powieść zapewne bardzo

pouczająca, uczy ich jak się dobrze zachowywać, 

by móc nazywać się grzecznym dzieckiem.



Krótkie streszczenie tej historii:

 Pewnego razu do majstra Wisienki trafił niezwykły, bo mówiący
ludzkim głosem, kawałek drewna. Postanowił go podarować
swojemuprzyjacielowi, Dżepetto. Ten wyrzeźbił z kloca pajacyka i
dał mu imię Pinokio. Pajacyk okazał się niesforny i kapryśny,uciekł
od swojego tatusia i przyłączył się do trupy wędrownych
cyrkowców, potem wraz z Lisem i Kotem udał się do miasta
Chwytajcymbałów, potem przebywał w Krainie Pracowitych
Pszczół. Ze swoich przygód Pinokio czerpał doświadczenia, uczył
się. Czuwała nad nim Błękitna Wróżka, która odpowiednio karała
go lub nagradzała. Największą nagrodą była przemiana Pinokia z 
drewnianego pajacyka w chłopca.



DZIĘKUJĘ ZA 

UWAGĘ!
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