Staromestská knižnica vyberá pre Vás knižky zo „zasneženej knižnice“

Kamaráti zo Snehuliakova
Július Belan,
HladoHlas, 2013,
pre deti od 4 rokov:
Snehuliakovo je planéta, na ktorej žijú snehuliaci. Snehuliaci vedia
rozprávať, chodiť, smiať sa, dokonca chodia do školy. Nerozluční
kamaráti Kuko a Puki zažívajú množstvo snehuliackych šibalstiev, z
ktorých sa ponaučia nie len snehuliaci, ale aj deti. Dozviete sa ako sa
hrá snehulbal, kto bol gróf Van Zimnonos I, ako sa lieči snehuliak s
teplotou. Ak knižku dočítate, určite si prečítajte aj pokračovanie
Kamaráti zo Snehuliakova

O snehuliakovi s horúcim srdcom
Ada Žigová,
Ikar, 2008,
pre deti od 5 rokov:
Viete si predstaviť snehuliaka, ktorý má horúce srdce? Veď by sa
roztopil. Tento snehuliak je iný, má totižto dobré srdce a veľmi rád
pomáha zvieratkám v lese. Postupne rozdá všetko, čo má (metlu, šál,
hrniec, uhlíky, dokonca aj mrkvu). Vďaka tomu získal nových lesných
kamarátov. Z príbehov sa dozviete, že robiť dobré skutky je hračka.

Čarovná zima
Tove Janssonová,
Slovart, 2008,
pre deti od 7 rokov:
Séria knižiek o malých tajomných bielych postavičkách, ktoré bývajú
v nádhernom údolí. Mumintroll sa nečakane zobudí zo zimného spánku
ako prvý zo svojej rodiny. Zaspať sa mu však znovu nepodarí. Cíti sa
veľmi osamelo, ale postupne zisťuje, že v údolí bývajú aj iné bytosti.
Spoznáva nových kamarátov a objavuje zasnežené prostredie, ktoré
pozná ako zelené a rozkvitnuté.

Potulky zimou
Rotraut Susanne Bernerová
Zelený kocúr, 2012,
pre deti od 1,5 roka:
Veľké leporelo s minimálnym množstvom textu a maximálnym
množstvom ilustrácií, ktoré sú plné detailov. Deti si zdokonaľujú
pozorovací talent a rozširujú slovnú zásobu. Sledovaním jednotlivých
postáv si dokážete vytvoriť vlastný príbeh. Potulovaním v knižke sa
prechádzate po rodinnom dome, gazdovstve, vlakovej stanici,
navštívite kultúrny dom, stavenisko, námestie aj obchodný dom.
Ocitnete sa aj na prírodnom klzisku. Pri opakovanom listovaní
objavíte vždy niečo nové. Odporúčame aj ostatné knižky zo série:
Potulky jarou, Potulky letom a Potulky jeseňou.
Všetky knižky nájdete v Staromestskej knižnici.
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