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Opis produktu

Zima się kończy. Wszyscy w podnieceniu oczekują wiosny. Zajączka Filipa i jego przyjaciółkę łabędzicę Pusię zadziwiają zmiany, jakie
zachodzą w przyrodzie. Przylatują bociany; Czy przynoszą dzieci? I czy jedzą żaby? Dlaczego w swoich wędrówkach okrążają Morze
Śródziemne? Odpowiedzi na te i inne pytania szukajcie w książce!
Śliczne, pełne ciepła ilustracje, wykonane przez znaną ilustratorkę Klarę Wicenty, odwołują się do świata dziecka, gdzie rzeczywistość
przeplata się ze światem wyobraźni.
Autorka, dr psychologii Elżbieta Zubrzycka, wiele lat wykładała psychologię na Uniwersytecie Gdańskim i pracowała terapeutycznie z
dziećmi. Jest autorką ponad 30 książek dla dzieci, które pomagają rodzicom w wychowaniu, a małym czytelnikom w radosnym rozwoju i
przygotowaniu do radzenia sobie w ich codziennym życiu. "Powiedz komuś" i "Słup soli" zostały włączone do lektur szkolnych ze
względu na ich edukacyjny charakter.
Dla dzieci od 6 lat
SPIS TREŚCI
MARZEC
Gdzie się podział śnieg i dlaczego wieją straszne wiatry?
Filip i tata odkrywają, że mają wspólny sekret
Czy jest coś piękniejszego niż drzewa?
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Coś wisi w powietrzu
W lesie wielkie zmiany
Ptaki zaczynają śpiewać
Co tak huczy w lesie?
Co zobaczyły zajączki na skraju lasu?
Niezwykłe powitanie
Wiosny w tym roku nie będzie
Znowu straszne hałasy
KWIECIEŃ
Co się stało z mamą, że jest taka grubiutka?
Niespodziewana wizyta
Napad
Zajączki chcą pomóc bocianom
Wiosna w pełni
Małe zajączki
MAJ
Trzy puchate kłębuszki
Czy malutkie bociany potrafią się bawić?
Doczekałeś się zapłaty, intruzie!
CZERWIEC
Młode bociany bardzo szybko rosną
Czyścioszki
LIPIEC
Nauka latania
Pierwsze loty

Galeria
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