CYAN YELLOW MAGENTA BLACK

Una dintre marile realiz\ri din via]a unui copil este descoperirea faptului
c\ îndatoririle zilnice – temele de zi cu zi, p\strarea ordinii, disciplina, comportamentul adecvat în societate, igiena personal\, exprimarea elegant\ [i
corect\, cititul – pot fi distractive.
Munro Leaf, autor american care a scris numeroase titluri pentru copii,
devenite lecturi clasice, reu[e[te s\-i fac\ s\ descopere acest lucru mai u[or
datorit\ faptului c\ [tie s\ le ,,vorbeasc\” pe în]elesul lor, adresându-li-se în
mod direct [i folosind un limbaj specific. Textele sunt distractive, fiind înso]ite
de ilustra]ii amuzante realizate chiar de autor.
Copiii vor în]elege de bun\voie de ce este important s\ se poarte corect [i
civilizat cu cei din jurul lor, s\ [tie s\ se exprime corect, de ce cititul este poate
cel mai interesant [i distractiv lucru pe care-l pot face [i, nu în ultimul rând,
de ce este vital s\ aib\ grij\ de s\n\tatea [i igiena personal\.

Acest ghid simpatic [i distractiv nu trebuie
s\ lipseasc\ din biblioteca niciunui copil.
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BUNELE MANIERE
SUNT DISTRACTIVE

Dacă dorim ceva, spunem TE ROG.
Zicem MULŢUMESC dacă cineva ne ajută,
ne oferă ceva sau face ceva pentru noi.
Una dintre marile realizări din viaţa unui copil — şi a unui adult —
este descoperirea faptului că temele şi îndatoririle pot fi distractive
dacă reuşeşte să le perceapă astfel. Cei mici nu trebuie cicăliţi atunci
când sunt învăţaţi regulile de politeţe. Ilustraţiile irezistibil de amuzante ale scriitorului şi textul savuros permit rememorarea cu uşurinţă
a manierelor şi îmbie la veselie cu ajutorul unor personaje pitoreşti,
cum ar fi: Smiorcăitul, Zgârcitul şi Rupe-Tot.

Bunele maniere
nu înseamnă altceva decât
să trăieşti împreună cu ceilalţi
oameni într-un mod plăcut.
Dacă ai locui singur

pe o insulă pustie,
celorlalţi nu le-ar păsa
dacă stăpâneşti bunele
maniere sau nu.
Pur şi simplu nu i-ar interesa.
7

Dar dacă ar mai locui cineva
acolo cu tine,
ar trebui să învăţaţi amândoi
să trăiţi în armonie.
Dacă nu procedaţi aşa,
probabil că vă veţi certa

tot timpul
sau…
8

veţi sta departe
unul de celălalt
şi vă veţi simţi singuri,
pentru că nu reuşiţi
să vă petreceţi
timpul împreună
într-un mod plăcut.

Niciuna dintre variante
nu este tocmai distractivă.
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Majoritatea dintre noi
nu locuim pe insule pustii.

Aşa că
iată
ce trebuie
să facem…
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