
EН  ТРУФ 

СРПСKO-ЕНГЛЕСКА
ЗБ   РКАЗБ   РКА

илустраци ј е

Евелина

ДАНЕВА РАЈНИНГЕР

И

тачно at five
пије се чај
једе се piе

грицка се cheese
каже се

excuse me, please,
may I take

још један piece of cake?

Где год да погледамо, енглески је ту! Around the corner! Па кад је већ ту, питамо 
се када да га уведемо у живот своје деце, на који начин то да урадимо и слично. 
Одговор је једноставан: деца, па и она сасвим мала, најбоље усвајају нов језик 

кроз забаву, игру, веселе цртеже, загонетке и стихове. Зато је и ова јединствена 
зб(и)рка управо усмерена на оно што децу чини срећном. Она је царство у којем 
ће направити своје прве билингвалне кораке! А пошто деца воле и да се враћају 
ономе што им је занимљиво, како буду учила и допуњавала свој речник, враћаће 
се и овој магичној књизи. Dear friends, welcome!

Драгана Трајковић
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ISBN 978-86-529-0826-4
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хеј

здраво: hello

хеј
ћао: hi
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хеј

волим те: I love you

хеј
довиђења: goodbye
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довиђења: goodbye
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RED CAT

1 
Обишао сам свет и срео:

a red cat

a blue cat

a green cat 

a yellow hat 

and a pink cat

RED CAT
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2 
Неколико година касније

опет сам решио да обиђем свет
и успут купио:

a pink hat

a green hat

a red cat

a yellow hat 

and a blue hat
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