Kubuś Puchatek i Królik
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to najlepsi przyjaciele.
Posłuchaj razem z nimi kołysanek na dobranoc.
Postaraj się o nastrojowe światełka.

- Aha - rzekł Puchatek. - Jeśli wiem cokolwiek
o czymkolwiek, to ta nora oznacza
Duże Towarzystwo - powiedział - a Duże
Towarzystwo oznacza Królika, a Królik oznacza
łasowanie i słuchanie Mruczanki, i tak dalej.
Rum-tum-tum, tra-la-bum
A.A.Milne Puchatkowe liściki ze Stumilowego Lasu

O tym, że strachy są różne,
.
małe i duże, mogła przekonać się
leśna myszka,
poznając stwora Gruffalo.
Na podwieczorek upieczcie dzisiaj
ciasteczkowe potwory.
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- Ratunku! Halo! To jest Gruffalo!
A Gruffalo spokojnie powiada:
- Ja myszy najchętniej jadam!
- Myszy? - Mysz na to. - To niemożliwe!
Z nas są potwory straszliwe!
Julia Donaldson, Axel Scheffler Gruffalo

Czy znasz Elmera, słonia w kratkę?
Potrafił zarażać optymizmem.
Przygotuj zabawny kostium.
Możesz wykorzystać chusty,
szale i kapelusze rodziców.

3

- Och, Elmer... - westchnął stary słoń.
- Ze wszystkich
twoich dowcipów ten był najlepszy!
(...) Raz w roku my pomalujemy się na kolorowo,
a Elmer na kolor słoniowy.
I tak właśnie robią słonie.
Jednego dnia w roku przyozdabiają się i paradują.

Mała Florka to ryjówka znana
z pisania pamiętnika.
W specjalnym notesie zapiszcie
wesołe chwile z dnia.
Jeśli chcesz możesz to narysować.

4

Wtedy zwyczajny zeszyt
zamienił się w prawdziwy pamiętnik.
Zapisuję sobie w nim różne rzeczy,
które mi się przytrafiają.
Żeby o nich nie zapomnieć, jak urosnę.
Roksana Jędrzejewska-Wróbel
Florka. Z pamiętnika ryjówki

David McKee Elmer

Razem z wikingiem Tappim
z Szepczącego Lasu przygotujcie
kolację - niepodziankę.
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- Ja też powinienem was przeprosić powiedział pewnego wieczoru [olbrzym],
gdy zaprosił wszystkich na kolację.
- Przykro mi, że chciałem zjeść wasze zapasy!
- Na szczęście Tappi wszystko naprawił
- rzekł Brzuchacz.
- A ty zyskałeś o wiele więcej niż pełny żołądek!
- Znalazłem nowych przyjaciół - zrozumiał
uszczęśliwiony Kudłaczek.
Marcin Mortka Tappi i awantura z olbrzymem

Pewna Karolcia znalazła
magiczny, błękitny koralik.
A może zrobisz dla kogoś
bliskiego naszyjnik?
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Być może, że jeszcze go kiedyś odnajdą.
A może znajdzie go ktoś inny. Może które z was?
Nigdy nic nie wiadomo i wszystko jest możliwe.
Maria Krüger Karolcia

Łobuziak Mikołajek zaopiekował się
raz zabłąkanym pieskiem.
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Czy tobie też uda się
pomóc jakiemuś zwierzakowi?
Może wyprowadzić na spacer psa sąsiada
albo podarować karmę do schroniska?

Reks zjadł bułeczkę (...) i poleciał za mną,
zupełnie już zadowolony. Pomyślałem sobie,
że to będzie świetna niespodzianka
dla mamy i taty, kiedy przyjdę do domu z Reksem.
A potem nauczę Reksa sztuczek,
będzie pilnował domu,
a także pomoże mi łapać bandytów,
jak w filmie, który oglądałem w zeszły czwartek.
René Goscinny, Jean-Jacques Sempé
Mikołajek

Rudowłosa Pippi miała zawsze
głowę pełną zabawnych pomysłów
a walizkę pełną skarbów.
Idź razem z nią na spacer
i poszukaj niezwykłych rzeczy!
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- A widzisz! - mówiła Pippi.
- Nie ma nic lepszego, niż być poszukiwaczem rzeczy.
Dziwić się po prostu należy,
że tak mało ludzi oddaje się temu zajęciu.
Stolarzem, szewcem, kominiarzem i tak dalej,
proszę bardzo, każdy chętnie zostaje.
Ale poszukiwaczem rzeczy?
O nie, ani im w głowie takie zajęcie.
Astrid Lindgren Pippi Pończoszanka

Razem z młodym czarodziejem
Harrym Potterem przygotujcie eliksir
"Felix Felicis" - "płynne szczęście".
Zrób złocisty sok z cytrusów, miodu
i drobinek jadalnego brokatu na pewno zwiększy twoją odporność.
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To płynne szczęście [...] jak zażywa się go
za często, uderza do głowy, powodując
groźną lekkomyślność i przesadne
zaufanie do samego siebie. No wiecie,
za dużo dobrego... Tak, w zbyt dużych
dawkach działa jak silna trucizna.
J.K. Rowling Harry Potter i Książę Półkrwi

Bohaterka serii książek o Basi odkrywa,
że na ważne pytania istnieją
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często proste odpowiedzi.
A na pytanie czy wszystko można kupić?
Spróbuj w tym roku wykonać
świąteczne podarunki ręcznie.
Może pomaluj
podstawki pod herbatę lub kawę?

Mama nie odpowiedziała, bo właśnie odkryła,
że plecak z portfelem zostawiła w samochodzie.
Musiała odstawić wózek z zakupami (...)
i pobiec na parking (...)
- Muszę napić się kawy wysapała Mama [po powrocie]
- Jak tylko założę z Anielką sklep uśmiechnęła się Basia sprzedam ci kawę gratis, Mamo.
Wystarczy, że dasz mi dwie czekolady.

W Bullerbyn jest zawsze wesoło!
Czas na pieczenie pierniczków,
jak robili to
Lisa, Anna, Britta, Lasse, Bosse i Olle.
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Nie wiem, kiedy święta zaczynają się gdzie indziej,
lecz dla nas, dzieci z Bullerbyn,
Gwiazdka zaczyna się już tego dnia,
gdy pieczemy pierniki. Wówczas jest równie wesoło
jak w wieczór wigilijny.
Astrid Lindgren Dzieci z Bullerbyn

Zbój Łamignat ma
czarodziejską fujarkę,
którą podarowała mu Jaga.
Muzyka z fujarki zwielokrotnia jego siły.
Wykonaj nietypowy instrument
na poprawę homoru.
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- O, lelum polelum... zawsze na wiosnę źle się
czuję.
- Przestań Łamignatku wmawiasz sobie jakieś
choroby.
- Jestem słaby jak niemowlę (...) To prawda, że
oddaję im [ubogim] to, co zabiorę bogatym, lecz
dziś brak mi sił, by udźwignąć maczugę.
Janusz Christa Kajko i Kokosz. Szkoła latania

Zofia Stanecka Basia i pieniądze

Łucja podczas przygody w Narnii
dostała od Świętego Mikołaja
buteleczkę cudownego leku na rany.
My takiego nie mamy, ale możemy
zarażać wszystkich uśmiechem. Zrób
piękne świąteczne kartki, napisz
czego życzysz swoim krewnym
i przyjaciołom. I koniecznie im wyślij
tradycyjną pocztą!
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- W tej butelce - wyjaśnił - jest lek
zrobiony z soku jednego z Ognistych
Kwiatów, które rosną w Górach Słońca.
(...) wystarczy kilka kropel z tej buteleczki,
a rana zniknie.
C.S. Lewis
Opowieści z Narnii. Lew Czarownica i stara szafa.

Zanim hobbit Bilbo
rozpoczął swoją przygodę
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z magicznym pierścieniem,
musiał zdobyć się na odwagę
wyruszenia w podróż.
Co powiesz na nocny spacer
z latarkami lub lampionami w ręku?

- (...) My tu jesteśmy naród prosty
i spokojny, nie potrzeba nam przygód.
Przygody! To znaczy: nieprzyjemności,
zburzony spokój, brak wygód. Przez takie
rzeczy można się spóźnić na obiad. Nie
pojmuję, co się w tym komuś może
podobać - rzekł nasz pan Baggins.
J.R.R. Tolkien Hobbit

Alicja spotkała w Krainie Czarów
fantastyczne postacie, na przykład
Niby Żółwia. Wymyśl dziś nowy
rodzaj zajęć!
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- A jakie mieliście przedmioty [w morskiej
szkole]? - zapytała Alicja.
- No oczywiście przede wszystkim: zgrzytanie
i zwisanie. ("Czytanie i pisanie"- pomyślała
Alicja). Ponadto cztery działania arytmetyczne:
podawanie, obejmowanie, mrożenie i gdzielenie.
- Nigdy nie słyszałam o gdzieleniu (...) Co to za
przedmiot? (...)
- A co mówi nauczyciel, gdy część uczniów nie
zdążyła zrobić na czas kartkówki?
- Nie wiem.
- Nauczyciel pyta wówczas: " A gdzie lenie, którzy
nie oddali jeszcze zeszytów?" (...)
- ...była zimnastyka, były chroboty zręczne (...)
oraz frasunki z uwzględnieniem falowania
kolejnego...
Lewis Carroll Alicja w Krainie Czarów

Spędź dziś dzień w lesie. Pamiętaj,
że nie ma złej pogody na spacer!
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[Ronja] kochała przecież swój las ze
wszystkim, co się w nim znajdowało:
wszystkie drzewa, wszystkie jeziorka
i oczka wodne, i strumienie (...), wszystkie
porosłe mchem pagórki, wszystkie poręby
pełne poziomek
i miejsca , gdzie rosły jagody, wszystkie
kwiaty, wszystkie zwierzęta i ptaki.
Astrid Lindgren Ronja, córka zbójnika

Malutki Lisek i Wielki Dzik
to nierozłączni komiksowi przyjaciele. 17
Zawsze się wspierają
w trudnych momentach,
nawet gdy jedno jest TAM, a drugie TUTAJ.
Zadzwoń do kogoś dawno niewidzianego
i porozmawiaj, np. na wideorozmowie.

- Malutki Lisku, nie bój się.
- Ja się nie poddam i ty też nie możesz.
-Tak daleko doszliśmy...
Berenika Kołomycka Malutki Lisek i Wielki Dzik. Tam.

Mały Książę na swojej planecie
mógł oglądać zachody słońca
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ile dusza zapragnie.
Spróbuj przez trzy dni obserwować niebo
i opisz swoje wrażenia. A może wyjątkowo
wstaniesz wcześnie rano, żeby zobaczyć jak
wstaje słońce?

- Pewnego dnia oglądałem zachód
słońca czterdzieści trzy razy - powiedział
Mały Książę, a w chwilę później dodał:
- Wiesz, gdy jest bardzo smutno,
to kocha się zachody słońca.
Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę

Troll Muminek wyjątkowo
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nie mógł spać tej zimy.
Nie pomogło mu nawet nakręcenie
wszystkich zegarów. Uprzyjemniał więc
sobie czas oczekiwania na różne sposoby.
Może i ty masz pomysł jak udekorować dom
lub okna kolorowymi obrazkami?

Muminek znalazł na strychu duże tekturowe
pudełko z kalkomaniami i zatopił się w tęsknym
zachwycie nad ich pięknością. Były tam kwiaty
i wschody słońca, i małe wózki z kolorowymi
kołami. Lśniące i pełne spokoju obrazki, które
przypominały utracony świat. Najpierw rozłożył
je na podłodze w salonie. Potem przyszło mu na
myśl, żeby je porozlepiać na ścianach. Przylepiał
je wolno i starannie (...)
a najładniejsze umieścił nad swoją śpiącą
Mamą.

Pamiętacie Misia Uszatka?
Bardzo lubił zimową porę roku 20
i zabawy śniegiem.
Doskwiera ci brak białego puchu?
Spróbuj zrobić go sam, pobaw się kreatywnie:
wystarczy trochę sody,
mąki ziemniaczanej i odrobina wody.

Miś Uszatek zaprzyjaźnił się z Bałwankiem.
Codziennie go odwiedza. Przynosi mu różne
podarunki. Raz przypiął mu guzik z
kolorowych papierków do białej kapoty.
Innym znów razem przyniósł piórko do
kapelusza.
Czesław Janczarski Miś Uszatek

Tove Jansson Zima Muminków

Ambroży Kleks nosił w kieszeniach
różne dziwne rzeczy,
które przydawały mu się
podczas nauczania w szkole.
Z kolorowych błyszczących papierów
przygotuj piegi lub confetti.
Pomyśl o migotliwych
ozdobach świątecznych.
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W kieszeniach kamizelki pana Kleksa
mieszczą się rozmaite przedmioty, które
budzą podziw i zazdrość wszystkich uczniów
Akademii. Jest tam flaszka z zielonym
płynem, tabakiera z zapasowymi piegami,
powiększająca pompka, senny kwas (...)
kolorowe szkiełka, kilka płomyków świec,
pigułki na porost włosów, złote kluczyki oraz
rozmaite inne osobliwości pana Kleksa.

Biblioteka Publiczna
Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu
oprac. Edyta Błasiak

Jan Brzechwa Akademia Pana Kleksa

Lasse i Maja to para detektywów,
rozwiązujących najbardziej zawikłane
zagadki. Możesz także pobawić się
w detektywa i zaszyfrować list (do
Mikołaja? ) przy użyciu niewidocznego
atramentu. Użyj do tego soku z
cytryny i wykałaczki. Poproś rodziców
o odczytanie wiadomości za pomocą
żelazka.
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Lasse przejmuje przesłuchanie.
- Co ma pan w worku?
- Nic - odpowiada szybko [Święty] Mikołaj.
- Proszę odwrócić worek i wysypać zawartość mówi Lasse. (...)Kiedy Mikołaj wykonuje
polecenie z worka coś wypada. U stóp
komisarza z brzękiem lądują nożyczki.
- Po co panu nożyczki? - pyta komisarz.
- Bo...bo...- zaczyna Mikołaj. - Bo czasem są
potrzebne, kiedy ktoś chce otworzyć prezent.
Martin Widmark, Helena Willis Biuro Detektywistyczne Lassego
i Mai. Tajemnica pływalni.

Piotruś Pan zgubił swój cień podczas
zabawy, a Wendy pomogła mu go
przytwierdzić z powrotem.
Wykorzystaj wieczorową porę do
zabawy w teatrzyk cieni - wystarczy
światło lampki lub latarki i różne
ciekawe przedmioty.
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W tej chwili Wendy zobaczyła na podłodze
niesłychanie wymięty cień i bardzo jej się
zrobiło żal Piotrusia.
- Jakie to straszne! - powiedziała, ale nie
mogła powstrzymać się od uśmiechu,
widząc, że próbował go przytwierdzić
mydłem. Tylko chłopak może być taki!
Na szczęście ona od razu wiedziała,
co trzeba zrobić.
- Trzeba go przyszyć - powiedziała
z leciuteńką wyższością.
J.M. Barrie Piotruś Pan

Klara uratowała Dziadka do
Orzechów poświęcając myszom
swoje cukrowe figurki. A czym ty
możesz się dzisiaj podzielić?
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[Klara] wieczorem ułożyła więc na podłodze
przy szafie wszystkie swoje cukrowe laleczki,
tak jak poprzednio cukierki i marcypany.
Ucałowała pasterza, pasterkę, owieczki,
a wreszcie wyjęła z kąta swoje ulubione
rumiane dziewczątko i ustawiła je na
samym końcu.
E.T.A. Hoffmann Dziadek do Orzechów

