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To książka o miłości! I o tym, że kochający Tata zrobi wszystko dla swojego dziecka. 

Mała Monika prosi swojego Tatę, żeby ten zdobył dla niej Księżyc, bo bardzo 

chciałaby się z nim pobawić. Czy Tacie uda się zdobyć Księżyc?  

Ta ilustrowana książka to świetna lektura do czytania wieczorem, na dobranoc. 

Kartonowe strony rozkładają się na boki, do góry i w dół. I jak to z książkami mistrza 

Carle'a, książka ma również walor edukacyjny – poznajemy fazy księżyca! 

Eric Carle (ur. 1929)  

Amerykanin Eric Carle to dziś człowiek-instytucja: malarz, ilustrator, twórca muzeum 

ilustracji książki dziecięcej. Na książeczkach jego autorstwa (których sprzedano 88 

milionów) wychowały się całe pokolenia. Rozpoznawalne na całym świecie 

charakterystyczne ilustracje, wykonane techniką kolażu, stały się jedyną w swoim 

rodzaju marką, za którą kryją się wysokie wartości artystyczne, dobra zabawa  

i edukacja. Eric Carle pokrywa skrawki papieru farbami akrylowymi – czasem używając 



szerokiego pędzla, czasem wąskiego, a czasem po prostu palców, gąbki lub innych 

narzędzi pozwalających uzyskać pożądaną teksturę. Następnie wycina je i składa  

w piękne, kolorowe obrazy. Wiele z jego książek ma wycinanki, mrugające światełka,  

a nawet wydaje dźwięki. 

Tematem historii jest zwykle natura, a książki Carle'a są nie tylko ciekawe i zabawne, 

ale pozwalają czytelnikowi nauczyć się czegoś nowego o otaczającym świecie.  

W swoich ilustrowanych opowieściach Carle porusza nie tylko uczucia dzieci, ale także 

ich ciekawość świata i kreatywność, a także stymuluje ich rozwój intelektualny.  

To właśnie dlatego jego książki odniosły taki sukces. Najbardziej znana książka Erica 

Carle to wydana również i w Polsce przed kilku laty, a obecnie wznowiona  

przez Tatarak Bardzo głodna gąsienica, unikalna pozycja dla najmłodszych, 

przetłumaczona na 47 języków i sprzedana w 29 milionach egzemplarzy. 


