БИБ
БЛИОТЕКА
АР ВАМ П
ПРЕПОРУ
УЧУЈЕ....
ч
Драги читаоци,
итуацији која је нова за све нас. Морамо да
д остајемо код куће и у кућним
Нашли смо се у си
имо дан, даа креативноо и занимљ
љиво провед
демо то врееме. Поред
д школсих
условима осмисли
ити добрим
м књигама, песмама и
обавезаа ипак остааје и слобоодног времеена које трееба испуни
причам
ма, јер од чи
итања се наајлепше раасте.

"Књ
њига јее вреднија од
о сви
их спом
меникаа укра
ашенихх
слик
кама, рељефо
р
ом и дуборез
д
зом, јеер онаа сама гради
и
спом
менике у срцу онога који је чита."
"
Егип
патски запис
Пролећће је свуда око нас, маами нас да изађемо наапоље да сее играмо и дружимо. Али оно
може у нама да пробуди
п
и полет
п
и рад
дост иако не
н излазимоо. Осећајмоо се пролећћно! Ево
песмиц
ца за пролећћно распеввавање.

А О ЦВЕТУ
ПЕСМА
Један малени
м
цветт
још ни проговори
ио није
а већ јее знао све ттајне Сунцаа
и све што
ш земља ккрије.
Један малени
м
цветт
још нијје ни прохоодо
а већ јее умео сам да се храни
и
светлош
шћу, ваздуххом и водоом.
м
цветт
Један малени
не зна да
д чита и пише,
п
и мири
ише, мириш
ше.
ал' зна шта је живвот, шта је свет,
с
Бран
нко Миљковић

СЛИКОВНИЦА
Нa ливади нашој
када дођу ласте,
од цвећа и трава
сликовница расте.

ПЕСМА СУНЦУ
Све почне кад почне,
данас или сутра,
само сунце греје
Још од првог јутра.

Сликовница дивна,
од звончића плава,
огњице, маслачка
и вижљастих трава.

Све у своје време,
будуће или прошло,
само нам је сунце
Увек добро дошло.

У њеноме крилу
препелица спава,
прапорцима росе
ноћ је улепшава.

Све дође кад дође
и оде ко река,
само сунце вечно
радује човека.

Свакога је јутра
ветрић прелистава...

Божидар Тимотијевић

Момчило Тешић

КА
АД ПРОЛЕ
ЕЋЕ ДОЂЕ
Е
олеће дођее, Сунце сви
има нешто лепо
Кад про
поклон
ни. Шуми и ливади но
ове зелене хаљине.
х
Птицам
ма ведро неебо и радоссни цвркут. Лептирим
ма цветне ливаде
л
и но
ова крила.
Животи
ињама - ши
ирока пољаа и шуме, и много храане. А човееку поклони
и све то и много,
м
много радости.
р
Зашто??
Зато штто онда свее живо на земљи
з
почн
не да гугуче, зуји, кво
оца, кликћее, кукуричее,
кокодач
че, лаје, пи
ијуче, пиштти, ћућори, цврчи, чавврља, цврку
уће, шишти
и, пева, шаапуће и
тепа...
т
као учитељ, сваакоме зада неки
н
задатаак.
Сунце тада,
- Ко сп
пава - да се пробуди.
- Што је
ј тмурно - да се развеедри.
- Ко је зимовао у рупи - да провири.
п
де.
- Ко је гладовао - да се најед
ј посађено
о - да прокллија.
- Што је
- Што је
ј на дрвету
у - да пролиста.
- што јее у јајету - да прокљу
уви.
Кад про
олеће дођее, све набољ
ље пође.
Б
Божидар
Ти
имотијевић
ћ

Посветите време читању и нека буде у тихом амбијенту, ушушкајте се и удубите у
причу. Књиге отварају врата за улазак у друге светове. Слушајте и аудио књиге, на тај
начин се вежбају слушање и концентрација. За то вероватно дуго нисте имали времена.
Ево још информативних линкова за млађи и старији узраст који образују, негују
креативност и увесељавају.
Светски дан дечје књиге - направите своју књигу
https://kreativnicentar.rs/blog.php?id=1030&fbclid=IwAR1mUMQVmF3advUkszFVYJxvjqZw
dcJC0MUZmElM4KM_otpBFnPKDd6ZAT0
Бетовен, цртани филм са српским титловима
https://www.youtube.com/watch?v=d69YHhPQA5o&feature=share&fbclid=IwAR3e38gbs8Q50VMpHqivKs7WJbyTowkLoBUek_w0k0BiScH-TEw75vF-Lg
Листа музеја које можете обићи виртуелно
https://www.dnevnibuzz.ba/lista-muzeja-koje-mozete-obici-virtuelno-za-vrijeme-kucneizolacije/?fbclid=IwAR3a05FwhinMGaUveyqFOhSjsdKs643_TWV9_yGL6DGj9_WrKkzbB8Q7pg
Аудио књига "Мали Принц", Антоан де Сент Егзипери
https://www.youtube.com/watch?v=PdILMwq24hM&list=PLpeelT-QwElr7HIhoLqg3_O1vxjtjI8t&index=11&t=0s

Ваша библиотекарка Сандра Репац

