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Witamy wiosnę!
„Wiosnę radosną”!
„Wiosna radosna” – album wierszy
wiosennych dla dzieci autorstwa
Margarett Borroughdame to promienie
pierwszego słonecznego dnia wiosny, to
zapach odradzającej się po zimie natury,
to kiełkujące ziarenka i wiosenna burza,
to kolory, tulipany, magnolie, zieleń trawy
i jak zawsze u Margarett Borroughdame
lekkość, beztroska i poczucie humoru.
W 15 wierszach autorka zwiewnie opisuje
wszystko to, co wiosna przynosi.

N

a żadną porę roku nie czekamy z tak wielkim utęsknieniem jak na wiosnę. Prawda? Czekamy i czekamy,
czas nam się dłuży, narzekamy, że się spóźnia, aż nagle wybucha i przychodzi nieoczekiwanie, znienacka – tak
jak w wierszach Margarett Borroughdame „Wybuchowa
wiosna” i „Wiosna radosna”. Mamy nadzieję, że zachęcicie
swoje pociechy do zatrzymania wiosennej natury w rysunkach. Wydawnictwo MBBooks i autorka Margarett Borroughdame zachęcają, aby przesłać rysunki do nich – zostaną

zamieszczone na stronie internetowej wydawnictwa, aby cieszyły inne dzieci: Wydawnictwo MBBooks, www.mbbooks.eu,
wydawnictwo@mbbooks.eu.
„Wiosna radosna” jest albumem z serii wierszy dla dzieci
na cztery pory roku. Każdy album to 15 wierszy, w sumie 60,
pokazujących uroki danej pory roku z punktu widzenia dziecka. W skład serii wchodzą: „Nie taka mroźna zima”, „Wiosna
radosna”, „Rozkoszne lato”, „Jesień plecień”.
Magazyn „Dziecko – Najlepsza Inwestycja” patronowało
premierze każdego z albumów! Albumy wierszy dla dzieci
mają oryginalną formę: to połączenie słowa, rysunku i fotografii. Angażują dziecko na wielu płaszczyznach, pobudzają
wyobraźnię, stymulują do rozmowy. Wiersze są lekkie, ciepłe, radosne, traktują o małych wielkich rzeczach. Rysunek na
okładkę każdego albumu wykonały dzieci, a ilustracje wierszy
przypominają te narysowane ręką dziecka. Na końcu każdego albumu znajduje się miejsce na własny wiersz i zdjęcie
małego czytelnika – to prowokacja do własnej twórczości. To
wiersze, do których dzieci będą wielokrotnie wracać i chętnie
uczyć się ich na pamięć!

Życzymy radosnej wiosny
z książką Margarett Borroughdame!
Zdjecie z archiwum Targów Książki w Krakowie 2016. Od prawej: Margarett Borroughdame,
autorka; Agnieszka Karp-Szymańska, „Czas Dzieci”; Ewa Tokarczyk, „Motyle książkowe”
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