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2 éves kortól ajánljuk!

Erdőszélen elidőz
pettyes hátú, szelíd őz.
Messzire néz merengve,
erdőn túli terekre,
szemét nyitja kerekre
fűre, fára, berekre.
Tán ha volna két ökre,
el is menne örökre.

Nagy hangjával kirukkol,
fent a kakukk kakukkol,
s bár nem kérte senki őt,
telezengi az erdőt.
Csitt! Ne legyen itt egy mukk,
befogni a csőrt, kakukk!
Dalod hamis, hangod sért,
nem állok jót magamért!

Hűha! Mi ez? Milyen csapat,
mely a sűrű sárba szalad?

Vaddisznó az, erre lábal
mind a kilenc malacával.

Hogy röfögnek, hogy visítnak,
nincs ily hangja semmi sípnak!
Magukkal nem hoztak pakkot,

megeszik a gumót, makkot.
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Nyuszi, nyuszi vígan játszik,
csak a két nagy füle látszik.

Hajnal óta ugrál sorba
rekettyésbe, sombokorba.
Estére már nem bokázik,

iheg-liheg, lassan mászik,
meg is eszik tíz-húsz torzsát,

vizet iszik három dézsát.

Mókus ugrik ide-oda,
mint egy híres akrobata.

Sok-sok tapsot kapna érte
a cirkuszban, ha fellépne.

De ez nem is érdekli őt,
sose hagyja el az erdőt,

kosztja se sok gondot okoz:
mogyoró és fenyőtoboz.

A bundám szőrös, kócos, 
és a talpaim nagyok.
Fő ételem a sárga méz, 
a medve én vagyok.
Ha brummogok, hát megremeg 
az erdőrengeteg,
bizony, a hangom mily remek, 
csak rám füleljetek!

Tüskéshátú sün barátom,
merre jártál, mondd, a nyáron?
Itt az ősz, a lomb lehullt már,
most látlak, hogy előbújtál.
Körmöd kopog, eliramlasz,
vigyázz, itt a tél, te mamlasz!
De a sün nem jön zavarba,
belebújik az avarba.
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TeTszik?
Mi is nagyon szereTjük.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
Élvezd MihaMarabb!

MosT 
kedvezMénnyel 

lehet a tiéd!
Megnézem.

Ne hagyd ki! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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