BEREMO SKUPAJ.

makovem zrnu in čudovitem vrtu. V eni od

Napisal: BOŠTJAN GORENC PIŽAMA ~ Vinjeta in napis: MATEJ DE CECCO
Vinjete knjižnih moljev: TANJA KOMADINA

pesmi se vse besede začnejo na isto črko!

DREVO IN PTICA

Pesmi so še bolj čarobne z ilustracijami Petra
Škerla. Zdi se, kot bi kukali v sanjski svet.

Andreja Borin, ilustriral Peter Škerl
Mladinska knjiga Založba, 2020

NALEPI
NALEPKO.

Otroci in otrokinje, veste, kaj jaz rad počnem

KO BOM VELIK, BOM
V ZBORU PEL BAS IN BRNEL
TAKO KOT MAJSKI HROŠČ!

na kak turoben jesenski dan? S police vzamem
pesniško zbirko, jo na slepo odprem in preberem

Odlomek iz knjige:
Beli muc

pesem, ki me je našla. Tako sem odprl tudi knjigo

Buc buc, beli muc!

Drevo in ptica in naletel na pesem, ki se sprašuje,

Kako lep večer!

koliko časa je še do prvega pomladnega dne.

Povej, greš v to smer?

Misli na sončno pomlad so me pogrele in

Greš zvezdice štet?

razkadile meglo, ki se vleče okoli vogalov.

Do zore z majskimi hroščki bedet?

Andreja Borin je pesmi iz zbirke v preteklih letih
objavljala prav v Cicibanu, zdaj pa lahko na enem

Dremuckat na mehek travnati kupček?

KAKO SLASTEN ŠAL PLETE
PALČICA V PESMI PA POTEM?

Tja k mucki prijazni po mačji poljubček?
Greš mleko popit? Kožušček umit?

mestu beremo o pobeljenem svetu, zasanjanem

Buc buc, beli muc …
Z dvignjenim repom počasi in fino
beli muc šel je mimo:
»Pozdrav. Mijav. Že prav, že prav.

Naloga PBZ

Tja grem, kjer je pot. In to je povsod.«
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Sodelujte v PIŽAMOVI BRADNI ZNAČKI in ŠOLSKI BRALNI ZNAČKI!
Naučite se na pamet katero od pesmi in jo povejte učiteljici v šoli.

ZADR   GA JE
NAJ   BOLJ
NEUŽIT   NA REČ
NA JO   PICI.

V knjigi najdeš tudi pesem o drevesu, ki je napisana
v obliki drevesa. Tudi ti napiši pesem ali nekaj misli
o poljubnem predmetu in oblikuj besedilo po njegovi obliki.
Boštjanu Gorencu Pižami lahko pišete na: PIŽAMOVA BRADNA ZNAČKA, revija Ciciban,
1536 Ljubljana. Zanimive odzive bralcev in bralk bomo objavljali v Cici nabiralniku.
Aprila bomo izžrebali eno od sodelujočih šol in jo nagradili z obiskom Boštjana Gorenca Pižame.

Kar nekaj pesmi, ki ste jih najprej brali v Cicibanu ali Cicidoju, lahko najdete med knjižnimi platnicami. Igravčki je zbirka pesmi
Davida Bedrača, ki govorijo o različnih otroških igrah. Ilustrirala jih je Maša Kozjek. Če ste bolj zvedave sorte, pa si lahko
privoščite knjigi Kdo in kaj? Razvozlaj! ter Ugibanica: 100 ugank, ki ju je spesnil Ambrož Kvartič. Rimane uganke so izvrstne za
preganjanje jesenskega dolgčasa. Preden čez dober mesec zamenjate koledar, pa lahko preletite celo leto v knjigi Dvanajst
mescev Andreja Rozmana - Roze, ki je napisal pesmi po koledarskih ilustracijah Marije Lucije Stupica iz leta 1983.
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