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Козикас издаваштво - најава
у продаји од 10. јула 2019.

Васја и ...
Софија Станецка и Маријана Оклејак

број страна: 24
узраст: 3+
повез: тврди
формат: 20 x 25 cm
ISBN: 9788660280055
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ISBN: 9788660280048
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Серија књига за децу: Васја и вртић, Васја и кување, Васја и слаткиши.
После веома успешних наслова Градић Мамоко, Заре и Страле и светског хита Дрвеће
стижу нови наслови.
Васја је девојчица од 5 година, има старијег брата Јована, млађег бату Филипа, маму
која ради од куће, тату који је лекар. Има и корњачу и омиљену играчку меду. Она је сасвим
обична девојчица, са сасвим обичним проблемима и авантурама, тачно таквим као код вас
у кући. Васјине авантуре помажу деци да разумеју свет, показујући им како да се снађу у
тешким ситуацијама.
Својим хумором засмејавају како децу тако и одрасле.
Васја и слаткиши. Васја воли желе бомбоне. И чоколаду. И колачиће. Криво јој је што не
може да их једе сваки дан…
Васја и кување. Команду у кухињи преузима Тата. Да ли то може да успе?
Васја и вртић. Васја воли вртић, али и даље тамо нема правог пријатеља. Можда је прави
пријатељ негде близу, само га она не примећује…
Серија књига Васја и... намењена је деци вртићког узраста (3-7 година). Ауторка књиге је
Софија Станецка, илустрације је припремила Маријана Оклејак.
Софија Станецка (1972) пољска ауторка књига за децу. Као дете, хтела је да буде
вук. Постала је писац. Поред њене најпознатије серије књига о Васји, написала је многе
књиге за децу, приче, басне и романе. Њене књиге су испуњене смислом за хумор и
мудрошћу. Својим публикацијама ауторка охрабрује родитеље да читају деци и
разговарају с њима о књигама.
Маријана Оклејак (1981) илустратор и графичар. Дипломирала је на Одсеку графике
Академије ликовних уметности у Варшави са специјализацијом дизајна књига и
илустрација. Креирала је лик Васје у црвено белим пругицама, али њене илустрације се
могу наћи у многим другим издањима.
Посетите наш сајт са књигама: knjige.kozikas.rs
и погледајте неке од активности на друштвеним мрежама:

фејсбук: Kozikas.izdavastvo
инстаграм: kozikas.izdavastvo
Козикас д.о.о. Ђорђа Рајковића 4, 21101 Нови Сад, Србија
Тел: +381 64 9865151 Е-адреса: office@kozikas.rs

