Drodzy Uczniowie!
W tym tygodniu biblioteka szkolna
poleca Wam książki naszego gościa Pana
Andrzeja
wśród

Marka

półek

Grabowskiego.

naszej

skromnej

Choć

biblioteki

niestety znajdziecie ich niewiele, to na
naszym

szkolnym

„Mumciusia”,

„Zająca

straganiku

możecie

Poziomkę”,

„Kulfona”

odszukać:
,

„Pirata

Jędrusia” czy „Opowiadania z uśmiechem”.
Moje propozycje na ten tydzień na pewno Was urzekną.
Można się przy nich świetnie bawić i doskonale spędzić czas
wolny. Zapewniam Was, że wywołają uśmiech na Waszych
twarzyczkach.

„Mumciuś” - opowieść o tytułowym stworku,
który nie jest ani krasnoludkiem, ani elfem, a …
KOSMITĄ. Mumciuś żyje w każdym domku, ale
jest malutki i zmienia kolor. Niczym kameleon
wtapia się w otoczenie, dlatego

trudno go

zauważyć. Czy odnajmiecie własnego mumciusia?
Tak naprawdę wszystko zależy tyko od Was…
Jeśli jednak go spotkacie, spróbujcie się z nim zaprzyjaźnić.

„Zając Poziomka” – Kto z Was nie poznał
jeszcze Poziomki, musi to szybko nadrobić. Znaki
rozpoznawcze naszego bohatera – długie słuchy,
białe siekacze, entuzjazm i pomysłowość. Jego

towarzyszką

jest

życia

przepiękna

Rozamunda.

Z zającem wszystko lepiej smakuje, nawet

, za którą

dzieci nie przepadają. Do książki dołączono grę planszową,
dzięki której cała rodzina może wspólnie spędzić czas.

Książka wyjątkowa, bo tworzą je opowiastki
wielu autorów. „Opowiadania z uśmiechem” to
krótkie, ciepłe i przyjemne dla ucha małego
czytelnika historyjki, które na pewno pomogą
mu w wyciszeniu się przed snem.
Jest tu na przykład świetne opowiadanie
Andrzeja

Marka

detektywem

Grabowskiego

o

,

który

został

, marzył o sławie i uznaniu mieszkańców

lasu. Dlaczego jego marzenie było tak odległe i trudne
do spełnienia?

No cóż…

Jeśli

sięgnijcie po tę pełną

chcecie

się

dowiedzieć,

książkę… Czas spędzony z nią

i rodzicami na pewno będzie dla Was wyjątkowy!

Wszystkim współczesnym mamom i tatusiom
znany jest

, który towarzyszył im podczas

dzieciństwa. Myślę, że Wy także powinniście go
poznać. „Kulfon, Kulfon, co z Ciebie wyrośnie?”
– to słowa z piosenki o naszym bohaterze, którą
nuciły

kiedyś

wszystkie

dzieci.

Autorem

utworu

jest

oczywiście Andrzej Marek Grabowski, popularny niegdyś
PROFESOR

CIEKAWSKI.

W

książeczce

znajdziecie

najpopularniejsze teksty piosenek oraz płytę z przebojami
z telewizyjnych programów.

„Pirat Jędruś” to ostatnia moja propozycja,
którą przedstawiam Wam w tym tygodniu.
Książeczka

dla

chłopców

i

dziewczynek

lubiących dreszczyk przygody. Czy mając 7, 10

czy
albo kapitanem

12

lat

kompanii

można
piratów?

być

groźnym

Niesforni

druhowie

podróży sprawią wiele kłopotów, których rekompensatą będą
fantastyczne podróże, nowe przyjaźnie i …
Jeśli chcecie dowiedzieć się, co przytrafiło się
Jędrusiowi,

hersztowi

bandy

pirackiej,

sięgnijcie

po

tę

lekturę.
Mam nadzieję, że moje propozycje przypadną Wam
do gustu. Wszystkie proponowane książeczki znajdziecie
na szkolnym straganiku w bibliotece szkolnej.
We wtorek, 19.12.2017r., tuż po spotkaniu z pisarzem
możecie poprosić o autograf i wpis do nich ich autora
Andrzeja Marka Grabowskiego.
Książka

to

najlepsza

pamiątka

ze

spotkania

autorskiego!

Polecam,
Marlena Koszewska

