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Kiedy urosnę,
będę drapaczem chmur!

Gdzie jest niebieska piłka?

Krótki kryminał: 
Uwaga! Księga! 

Jestem już o jeden kapelusz 
większy od ciebie!

Jeżeli stanę na czubkach 
palców, to jestem większy 
od samego siebie!

A jaki duży jest dzisiaj mój cień?

“POSZUKUJE 
SIĘ OSOBY 

DO CZYTANIA: 
ROZMIAR 

OBOJĘTNY!”

Tata jest mniejszy.
Mama oszukuje.
Upięła wyżej włosy!

Była sobie raz 
książka.
Umiała się 
przemieniać w ptaka 
i odfruwała.

Powtórz to szybko: 
Na regale z książkami siedzi 
książkowy mól i pożera litery ze 
wszystkich słów!

Urosłeś większy.
Twoja ulubiona książka 
również!
Ona rośnie razem z tobą.

Rycerze są mniejsi od swojej zbroi!

Dzisiaj urosłem o 
trzy wiersze.

Czy można urosnąć szybciej, 
kiedy się czyta książki o wielkoludach?

Piraci rosną 
szybciej.

Gdzie jest 
niebieska 
piłka?

Przy czytaniu 
człowiek staje się 

piękniejszy!
I większy!

Kiedy noszę książki na głowie, 
jestem jeszcze większy.

Jaki duży jesteś dzisiaj?
Jaka duża jesteś dzisiaj?

Najpiękniejsze 
zaklęcie brzmi:

PRZEWRÓĆ STRONĘ!

Literowa zupa dla wszystkich!

Książki z obraz-
kami są warte 
każdej chwili.

Nawet wielkoludy 
zaczynały kiedyś od 

malucha.

Każda biblioteka jest 
skarbcem. 

Gdzie są skarby?
Musisz tylko otworzyć 

pierwszą stronę ...

Żyrafy mają długie 
szyje, ponieważ chcą 
przeczytać wszystkie 
książki na najwyższej 

półce.
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