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Do Czytelnika!
Zapraszamy do wejścia w magiczny świat baśni i bajek, niezwykłych historii
zwykłych bohaterów zawartych w książce „Do czytania po sto razy”.

Już sam tytuł mówi, iż książka jest zbiorem wielu opowieści,  mniej lub bardziej znanych 
– lecz do odkrycia na nowo. 
Mamy nadzieję , że księga będzie Wam towarzyszyć każdego dnia i nie znudzi się szybko.

„Do czytania po sto razy” to prawie 800 stron emocjonującej przygody. 
Oprócz baśni i bajek proponujemy przyjazne dzieciom - wiersze, piosenki oraz rymowanki i wyliczanki. 
Wszystko to, tworzy znakomitą całość.

Staramy się o to, aby w naszej księdze znalazły się baśnie m.in. takich autorów jak: 
Hans Christian Andersen, Bracia Grimm czy Charles Perrault.
a także utwory polskich pisarzy: Janiny Porazińskiej, Henryka Sienkiewicza, 
Kornela Makuszyńskiego, Jana Brzechwy, Gustawa Morcinka 
czy też Adama Mickiewicza.

Adresatami książki „Do czytania po sto razy” są - przede wszystkim dzieci.
Mamy jednak  nadzieję, że nie tylko dzieci, ale także ich rodzice będą czerpać przyjemność 
korzystając z naszej księgi - bo i dorosłych chcielibyśmy zarazić życiem w bajkowej przestrzeni 
lub choćby przywrócić im wspomnienia z dziecięcych lat.

Lektura ma pomagać lepiej rozumieć - nie do końca jeszcze znany – świat.
Barwne, starannie przemyślane ilustracje wszystkich utworów przybliżą dzieciom świat baśni, 
fantazji i wyobraźni rozbudzając tym samym ich zainteresowanie.

Dotarcie do jak największego grona nabywców książki „Do czytania po sto razy” 
pozwoli Fundacji realizować cele zgodne z jej statutem.
Dzięki środkom finansowym uzyskanym ze sprzedaży książki, będziemy mogli 
stworzyć lepsze warunki, dzieciom w trudnej sytuacji życiowej.
Pragniemy między innymi wesprzeć dzieci chore i niepełnosprawne, a także dofinansować posiłki 
w szkołach oraz zapewnić wypoczynek dzieciom ze środowisk ubogich i patologicznych.

Przedstawiając Wam naszą propozycję , wierzymy że wspólnymi siłami 
osiągniemy zamierzony cel!



Fundacja Łatka jest wydawcą książki „Do czytania po sto razy - baśnie, bajki, wiersze, piosenki wyliczanki i zabawy”     

www.latka-basnie.pl

Fundacja Łatka
ul. Bielska 206, 43-400 Cieszyn; 
tel. 33 479 44 90, fax. 33 476 12 60, 
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