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Ha nagy leszek,
felhökarcoló leszek.

Hol van a kék labda?

Rövid krimi:
HÖHÖ! EGY KÖNYV!

Már egy kalappal
nagyobb vagyok, mint te!

Ha lábujjhegyre állok,
magasabb vagyok magamnál!

És milyen nagy ma az árnyékom?

FELOLVASÓ 
KERESTETIK:
MAGASSÁGA

NEM FONTOS.

Apa kisebb lett. Anya cseles:
kontyba tüzte a haját.

Hol volt, hol nem  volt, 
volt egyszer egy könyv 
– madárrá változott
és elrepült a pinty.

Nyelvtörö, szaporán mondva:

Mit keres e könyvmoly patkány
olvas ink méröszalagján? 
Minden egyes sz_ 
ban felfalja az ó-kat!

Nagyobb lettél.
Kedvenc könyved is!
Veled együtt nö.

A lovagok kisebbek, mint a páncéljuk!

Ma három 
versnyit nöttem!

Gyorsabban növünk,
ha óriásokról olvasunk?

A kalózok
gyorsabban

nönek.

Hol van a
kék labda?

A képeskönyvek
minden pillantást

megérnek.

Könyvekkel a fejemen még
magasabb vagyok!

Milyen nagy vagy ma?

A legszebb varázsszó
így hangzik:

LAPOZZ!

ABC-levest mindenkinek!

Picture books are 
worth each viewed 

moment.

Az óriások is
kicsiként kezdték.

Minden könyvtár egy
kincseskamra. Hogy hol

találjuk a kincseket? 
Csak fel kell nyitnunk 

egy könyv
fedelét...

A zsiráfok nyaka azért 
olyan hosszú,

hogy a fölsö polcon 
lévö könyveket is

elolvashassák.
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