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Fiecare copil ar trebui ar trebui să dețină o sută de cărți până la vârsta de cinci

ani. În acest scop, Book Dash reunește profesioniști creative care se oferă voluntar

să creeze povești noi, africane, pe care oricine le poate traduce și distribui liber.

Pentru a afla mai multe și pentru a descărca multe cărți frumoase, gata de

imprimare, vizitați bookdash.org.
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Azi stăm în casă … 



O zi cu clătite, 
sirop și fructe de 
pădure. 



O zi de țopăit pe pat. 



O zi de încercat 
hainele lui tata și 
de ședințe foto. 



Azi ne jucăm în 
casă. 



Ne jucăm de-a v-ați 

ascunselea… 



Alergăm și facem 
tămbălău mare. 



Când trecem pe lângă 
camera mamei, 
vorbim în șoaptă. 



Facem concert și 
dansăm.



Ne gâdilăm și 
mâncaăm jeleuri. 



Ne cuibărim și spunem 
povești. 
Apoi adormim și  
sforăim... 



pentru că o zi 

petrecută în casă
 e o zi plină. 








