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Až budu velký,
budu mrakodrapem!

Kde je ten modrý míč? 

Krátká detektivka:
BAF! KNÍŽKA!

 Už jsem o klobouk 
větší než ty!

Když se 
postavím na špičky,
jsem větší než já!

Jak velký je dnes můj stín?

“HLEDÁ SE
PŘEDČÍTAČ.
VELIKOST

NEHRAJE ROLI!”

Táta se nám zmenšil.
Máma švindluje. 
Udělala si drdol!

Byla jednou jedna 
kniha.
Jednoho dne se 
proměnila 
v ptáka a uletěla.

 Opakujte rychle:   
Co hledá tu ta krysa,
myslí si, že se nám schová?
Užrala nám potvora 
O z každého SLVA!

Vyrostl jsi.
Tvoje oblíbená 

kniha také!
Roste s tebou.

 

Rytíři jsou menší, než jejich brnění!

Dnes jsem vyrostl
o tři básničky.

Roste člověk rychleji, když čte
knihu o obrech?

Piráti 
rostou 

rychleji.

Kde je ten 
modrý míč?  

Čtením člověk 
zkrásní.

A zvětší se!

Když nosím knihy na hlavě,
jsem ještě větší.

Jak velký jsi dnes?

Nejhezčí kouzelné 
slovíčko:
ČTIDÁL!

 

Písmenkovou polévku pro všechny!

Obrázkové knížky
stojí za každý

oka-mžik .
 

I obři vzešli
z malých poměrů.

Každá knihovna je
klenotnice. Kde jsou 

ty poklady?
Musíš jen nadzvednout

knižní desku...

Žirafy mají dlouhé krky,
protože chtějí přečíst

všechny knihy 
v nejvyšším regálu.
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