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Wydanie specjalne
05/20

Artystycznie i przepysznie!
Poezja nas inspiruje

Wygląda na to, że nadszedł czas osłodzić sobie
nieco życie! Odrobina czekoladowej przyjemności
może poprawić nasze samopoczucie i zdrowie

W Słodyczolandii

anuta Wawiłow

Zapach czekolady
Przyszedł do nas wujek Władek,
przyniósł wielką czekoladę
z orzechami, z rodzynkami,
w pięknym pudle z obrazkami.
Jeśli będę grzecznie siedzieć,
dadzą mi ją po obiedzie...

Choć zamknięta jest szuflada,
wszędzie pachnie czekolada.
Układanki chcę układać -
wszędzie pachnie czekolada.
Gdy na nowy rower wsiadam -
wszędzie pachnie czekolada.

Kiedy z lalką sobie gadam -
wszędzie pachnie czekolada.
Czy ktoś może mi powiedzieć,
kiedy będzie po obiedzie?
Bo nie mogę żyć w spokoju,
gdy ten zapach jest w pokoju!

Ten właśnie wiersz zainspirował Krzyśka
do pracy artystycznej. Czy również
czujecie się zainspirowani?

Krzysztof Feliga
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Uwaga! Teraz wyjaśni się sprawa zagadkowej
makiety z ostatniego Numeru Specjalnego Raz-
Dwa Widziadełka! 
Kto nie rozpoznał wtedy dżungli z gromadą
przyjaznych zwierząt wokół ludzkiego dziecka, na
pewno teraz już będzie wiedział, że Piotrek Radomski
zilustrował "Księgę dżungli"!
Siła wyobraźni jest ogromna! Każdy z nas może z jej
pomocą wyczarować co tylko zechce!
Rozejrzyjcie się wokół siebie. Może i Wy macie w
domu rzeczy, które da się wykorzystać kreatywnie,
aby stworzyć jakiś baśniowy świat? A może
wakacyjny wyjazd do ciepłych krajów? A może ktoś
tęskni bardziej za szkołą, niż za wakacjami? 
Ale najpierw: zapraszamy do obejrzenia wszystkich
ilustracji przygotowanych przez Piotrka!
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Kasia Prokop
prezentuje niezwykłe
opowieści:

Astrid Lindgren:
Bracia Lwie Serce

Joanna Olech:
Dynastia Miziołków

Po powrocie do
szkoły zajrzyjcie do
biblioteki!
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