
Ve městě
Veselá obrázková knížka provede předškoláky současným městem. Ocitnou 
se na letišti, v zoologické zahradě, v aquaparku, na stadionu, v parku a na 
dalších místech, kde to důvěrně znají. Krásné ilustrace s množstvím detailů 
jsou doplněny krátkými, snadno zapamatovatelnými básničkami. Na konci 
knihy je pro děti připravena zajímavá hra, při které budou muset trochu 
přemýšlet a také trochu hledat.
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Ve velkém obchodním domě,
koupíme, co bude třeba,
pro mámu, pro tátu, pro mě,
autíčko, šaty i chleba.



Městem vedou silnice,
spojují se v křižovatky,



po přechodu pro chodce
můžeš přejít tam i zpátky.



Už jsou všichni na svých místech?
Lidičky i jejich tašky?

Letadla pak nad letiště,
vyletí jak velké vážky.
Zakrouží a mizí v dáli,
také jste jim zamávali?







Metro vjíždí do stanice,
běž dál od těch kolejí…
Ukončete nástup, výstup,
rozhlas v metru zavelí.
Krtek tiše závidí
dlouhý tunel pro lidi.





Náš sportovní stadion,
to je samý spěch a shon.
Běh a skoky do dálky,
tenisky, ne sandálky!
Sportovci jsou na svém hřišti
jak mravenci v mraveništi.



Zvony zvoní na věži,
náměstí je plné lidí,

kluci spolu soutěží,
kdo maminku první vidí?



+



Nikdo tady nezlobí,
nebouchají dveře.
V divadle se může tleskat
hercům při opeře.







Abys viděl opice,
nemusíš jet do Afriky.

V zoologické zahradě
ukážou ti svoje triky.





V bazénu se dětem líbí,
toboganem projedou,
pak namíří do vířivky,
za babičkou, za dědou.




