Rozwój i edukacja

Polecamy książkę

„Nie taka mroźna zima”
– album wierszy zimowych dla dzieci
„Nie taka mroźna zima” autorstwa
Margarett Borroughdame to
„migawki” o zimie pisane słowem,
rysunkiem i zdjęciami. Autorka
zamyka w 15 wierszach wszystko
to, co w zimie najradośniejsze
i najzabawniejsze. To książka dla
całej rodziny, nie tylko na zimowe
wieczory.

P

rzekonuje, że Mikołaj jest naprawdę i że gwiazdkowe
prezenty są również dla tychktórzy byli troszkę niegrzeczni. Zachęca dzieci do aktywności: do szukania
ścieżek ze ślizgawkami, jazdy na sankach, na łyżwach, na nartach. Zachęca do cieszenia się „małymi wielkimi” zimowymi
rzeczami: do porównywania płatków śniegu i do łapania ich
w biegu, spacerowania po skrzypiących iskierkach brokatu,
„turlajek” w białym puchu, rzeźbienia aniołów w wielkich zaspach śniegu, spędzania rodzinnych wieczorów przy kominku
i konfiturach z malin oraz do tworzenia własnych zimowych
albumów.
Na ostatnich stronach „Nie takiej mroźnej zimy” jest miejsce
na własną twórczość małych czytelników – dzięki napisaniu
własnego wiersza o zimie i wklejeniu własnego zdjęcia dzieci
będą czuły, że album należy do nich i jest wspaniałym wspomnieniem zimowych chwil.
„Nie taka mroźna zima” jest kolejną częścią z serii albumów wierszy dla dzieci na cztery pory roku. Każdy album
to 15 wierszy, w sumie 60, pokazujących uroki danej pory
roku z punktu widzenia dziecka. Polecaliśmy już „Rozkoszne
lato” i nie możemy doczekać się następnych: „Wiosna radosna”
i „Jesień plecień”.

Więcej o „Nie taka mroźna zima” i autorce na:
www.mbbooks.eu
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O AUTORCE
Margarett Borroughdame pisze dla dzieci. Uwielbia
opowiadać dzieciom bajki i je z nimi wymyślać, układać z dziećmi wiersze i je dla nich spisywać. W każdym
dziecku widzi bacznego obserwatora świata i radosnego odkrywcę rzeczy małych i jeszcze mniejszych, wielkich i jeszcze większych.
Jest mamą trójki wspaniałych muszkieterów, którzy
są dla niej źródłem nieustającej inspiracji. Działa dobroczynnie: jest współfundatorką i prezesem fundacji
edukacyjnej dla dzieci, w 2014 roku otrzymała odznaczenie za rozszerzanie wolontariatu dobroczynnego.
Jest autorką książek, poezji i przedstawień teatralnych
dla dzieci. Lubi słowa „proste, naturalne, bezpośrednie”.

Konkursy oraz informacje o spotkaniach autorskich:
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