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Ko bom velik, 
bom neboti čnik!

Kje je modra žoga?

Kratka kriminalka: 
O, knjiga!

Že za klobuk 
sem večji od tebe!

Če stopim na prste, 
sem večji kot jaz!

In kako velika je danes moja senca?

„IŠČEMO 
BRALCA: 

VELIKOST NI 
POMEMBNA!“

Oče je postal manjši. 
Mama goljufa. Lase si je spela 
visoko.

Nekoč je bila knjiga. 
Ta se je spremenila 
v ptico in odletela.

Za hitro izgovorjavo: 

Kaj išče knjižni molj na bralni 
lestvi? Žre črke in raste.

Zrasel si.
Tvoja najljubša knjiga tudi!
Raste s teboj!

Vitezi so manjši kot njihovi oklepi!

Danes sem zrasla 
za tri pesmi.

Ali rastemo hitreje, 
če beremo knjige o velikanih?

Morski razbojniki 
rastejo hitreje.

Kje je 
modra žoga?

Z branjem 
postajamo lepši. 

In večji!

Če nosim knjige na glavi, 
sem še večji.

Kako velik si danes?

Najlepša čarobna 
beseda je: 

prelistaj!

Juha s črkami za vse!

Slikanice so 
vedno vredne 

pogleda.

Tudi velikani so 
začeli z malim..

Vsaka knjižnica je za-
kladnica. 

Kje so njeni zakladi? 
Treba je odpreti le plat-

nico knjige ...

Žirafe imajo dolge 
vratove, ker želijo 
prebrati vse knjige 
na zgornji polici.
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