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Już wkrótce!
Wielkie odkrycia
Matyldy i Skloty
(IV kwartał 2014)

Pozycję „Sklota i reszta świata” polecają portale rodzicielskie
(m.in. miastodzieci.pl, mamanazakupach.pl), jak najbardziej
więc dołączam do nich i ja! Doskonale się ją czyta nie tylko
dzieciom, ale też dorosłym, co nie jest takie oczywiste przy
literaturze dziecięcej.
Czekam już na kolejną część: „Figle i psoty Kaktusa i Skloty”.
Liczę na ten sam styl i nowe, zaskakujące przygody.*

ks ią ż ki polecają:

W yd aw ni ct wo Sk rz at
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Każde z opowiadań książki „Sklota i reszta świata”
ma swoje hasła przewodnie. Pojawiają się takie słowa,
jak: kompleks, adopcja, plagiat, czy też kryzys. Dzieci
tłumaczą je sobie zabawnie na swój sposób.
(serwis gniezno.naszemiasto.pl)

„Sklota i reszta świata” to zbiór opowiadań, tworzących
ciekawą historię sześcioletniej, ciekawej świata
dziewczynki. Razem ze swoją przyjaciółką
Matyldą i kotem Kaktusem zgłębiają znaczenie
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trudnych słów, takich jak „uniwersalny”,
„kompleksy” czy „motywacja”, szukają
w swoim życiu przykładów plagiatu,
próbują zapobiec adopcji małej Tysi
i planują skuteczne symulowanie choroby (...). Wkrótce
dołączają do nich nowi sąsiedzi: Papi, Buba i Jeremiasz
z kotką Cactussą. Więcej przyjaciół oznacza więcej przygód,
pomysłów i kłopotów! *

Wspaniałym wyborem Wydawnictwa Skrzat było
zaangażowanie ilustratora Artura Nowickiego do stworzenia
wizualnej strony książki. Duże litery, wygodny i prosty
szeryfowy krój pisma, wystarczająco często pojawiające
się obrazki – to wszystko sprawia, że książkę wydaje się
komfortowa do czytania zarówno samodzielnie przez dzieci
jak i dzieciom przez rodziców. *
* (blog moznaprzeczytac.pl)
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