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Hohol Ancsa: Terka a piacon
„Terka egy cserfes, négyéves kislány. Önálló véleménye van mindenről,
szüntelenül kérdez, és más szemmel nézi a világot, mint a felnőttek.
Viszont nem rajong a zöldségekért. Terka anyukájának azonban remek
ötlete támad: szövetkezik Karcsi bácsival, a pocakos piaci árussal, aki
segít Terkának megismerni a zöldségek valódi egyéniségét.” ☺4-7
Sabine Steghaus-Kovac:

Hörcsögök, hódok és más rágcsálók

„Miért nem kopnak el a hód fogai, miközben vastag fák törzsét rágja?
Miért nem hal éhen a mormota a kilenc hónapig is eltartó téli koplalás
közben? Miért tisztelik a hinduk szent állatként a patkányt?… A könyv
nem csupán a rágcsálófajokkal és azok életmódjával ismertet meg,
praktikus tanácsokat is ad azoknak, akik tengerimalacot, aranyhörcsögöt
vagy egyéb rágcsálót szeretnének otthon tartani.” ☺8+

Erwin Moser: Nagypapa meséi - avagy a repülő ágy
„Igazán szerencsés az a gyerek, akinek a nagypapája csak úgy ontja
magából a jobbnál-jobb meséket! Ilyenkor az se baj, ha beteg a gyerek.
Gáspár a jó meleg dunyha alatt, napokon át hallgatja nagypapa meséit a
kis Jóskáról meg a nagy Jóskáról, az almakukacból lett sárkányról,
Halaba Vabaráról, a lusta Péterről, aki kandúrrá változott... A tréfás,
kedves mesefigurák benépesítik Nagypapa szobáját. A végén Gáspár
meggyógyul és elhagyja a betegágyat, de a mesék vele maradnak. Sőt,
még ő is megtanul mesélni!” ☺4+

Annie M. G. Schmidt: Viplala – Dániel

András illusztrációival
„Viplala akkora csak, mint egy radírgumi. A saját világából elszökött, és a
kedves Blom családnál talált menedéket. Nella- Della etetgeti, öltözteti,
babaágyba fekteti, Jánoska játszik vele. Nagyon jó dolga van! Ráadásul
hiába kicsike Viplala, mégis bárkit el tud pittyenteni, ha elég dühös.
Olyankor az illető vagy apróra összemegy, vagy kővé válik. Amikor az
egész Blom családot manóméretűre zsugorítja össze, nagy bajba
kerülnek! Nem sikerül visszapittyenteni őket! Ezért Blom bácsinak, Nella
Dellának és Jánoskának bujdosnia kell. Ajjaj, Viplala, ezt hogy fogod
megoldani? Az Andersen-díjas Annie M.G. Schmidt regénye Hollandiában
már klasszikus, több tucat kiadást ért meg. Nálunk Dániel András
rajzaival jelenik meg.” ☺5-8

Árvai Anikó- Vetró Mihály: Kártyaszövés
„Napjainkban néhány közép-ázsiai nomád nép asszonyainak körében
találkozhatunk a két- vagy többlyukú szövőtáblákkal. A kártyákkal szőtt
szalag nagyon erős, a készítés technikája pedig változatos mintázásra ad
lehetőséget. A szalagokat használják övként, öltözetek széleinek
szegésére, díszítésére, lószerszámok részeként, sátorszalagnak,
fogantyúként zsákokra varrják.
A könyvben a legelterjedtebb, négylyukú kártyák használatával
készített mintás szalagokat mutatunk be, amelyeket ékszerként,
pántként, kötözőként, övként, szegőként használhatunk, vagy varrhatunk
belőle különböző tokokat.…A szalagok szövéséhez szükséges
szövőkártyákat saját kezűleg is elkészíthetjük.”

Alex T. Smith: Claude rivaldafényben ; Claude és az
aranyérem - Újabb könyvek Claude és barátja, Bolyhos Zokni
uraság kalandjaiból, friss olvasóknak is ☺5-8

Kelly Jones: Különleges csirkék egy nem mindennapi
baromfiudvarból – A Betütésztától
„Sophie Brown egy igazi városi lány – szinte semmit nem tud a
természetről és az állatok viselkedéséről. Nem csoda, hogy amikor
szüleivel a néhai Jim bácsi üresen álló farmjára költözik, különös
dolgokat képzel. Például, hogy az itt felbukkanó csirkéknek különleges
képességei vannak. Élményeiről fiktív levelekben számol be a
mennyországban lakó Jim bácsinak és nagymamájának. A 12 éves Sophie
szeretne még többet tudni ezekről a különleges csirkékről, és szülei
tudta nélkül tanácsot kér egy baromfikereskedéstől a csirketartással
kapcsolatban. Ez azonban minden, csak nem egyszerű. Főleg ha egy
ismeretlen nő folyton el akarja lopni kedvenceinket...” bővebben:
betuteszta.com ☺8-12

Neal Shusterman-Eric Elfman:
Edison csapdája; Hawking folyosója (Akcelerátus trilógia 2., 3.)
Előzmények: Tesla padlása „A tizennégy éves Nick Slate apjával és
öccsével új városba költözik. Egy tragédia emléke elől menekülnek:
néhány héttel korábban leégett a házuk, és a tűzben meghalt Nick anyja.
Új otthonuk egy távoli nagynénitől rájuk maradt ház, amelynek padlása
tele van különös, kacatnak tűnő tárgyakkal. Nick garázsvásárt rendez, és
eladja a látszólag teljesen hasznavehetetlen tárgyakat, melyekről
azonban szépen lassan kiderül, hogy nem akármilyen szerkezetek: mind
valami különleges tulajdonsággal bír. Nick és új barátai kiderítik, hogy a
tárgyak az egykori zseniális tudós, Nikola Tesla utolsó találmányai, és
mind egy nagyobb terv részét képezik, és a fizikusokból álló
Akcelerátusnak szüksége van rájuk a világuralom eléréséhez…”
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(Idődetektívek sorozat) „Firenze, időszámításunk szerint 1502-ben. A
gátlástalan Cesare Borgia herceg meg akarja hódítani a várost. Leonardo
da Vincit, a zseniális művészt és feltalálót pénzzel akarja rábírni, hogy
építsen számára nagy erejű fegyvereket és egy repülőgépet, mellyel
gonosz tervét megvalósíthatja. Vajon Da Vinci valóban átáll a Borgiák
oldalára? Vagy van egy titkos terve, melynek segítségével a város
megőrizhetné szabadságát? - izgalmas krimi - kalandos utazás a múltba hiteles történelmi háttér - szószedet, a korszak jellemző kifejezéseivel
- függelék a történelmi tényekről - 9 éves kortól” ☺9-12

Margit Auer: Mágikus állatok iskolája sorozat
„A valóság ötvöződik a gyerekek képzeletvilágával. A mágikus állatokról
senki más nem látja, hogy beszélni tudnak, a külső szemlélő mindig csak
egy plüssállatot lát. Mégis, a váratlan jövevény megkönnyíti a gondokkal
küszködő gyerekek életét az iskolában, vidám helyzeteket teremt, és
izgalmas kalandok várnak a kis gazdáikra. Már az is külön izgalmat jelent,
hogy ki és milyen körülmények között kapja meg…”

Hű, de durva „A

következő mágikus állatot Silas kapja, pedig
mennyit gúnyolódott osztálytársain hűséges társaik miatt! A gonosz
tréfáiról híres fiúnak föl van adva a lecke: Rick, a krokodil csak akkor
maradhat vele, ha megjavul. És ez nem is olyan könnyű főleg, hogy erdei
iskolába megy az osztály...

Kísértetfolyosó „Amikor Eddie is mágikus állat birtokába jut, őt
irigyli az egész osztály. Azaz majdnem mindenki.…Aztán az ominózus
éjszakán, a toronyszoba sötétjében minden megváltozik…”
Vulkánok és földrengések (Szemtanú)
A repülés (Mi micsoda)
Fedezd fel a hajókat (Mit? Miért? Hogyan?)

Hervé Tullet: Pötty Játék
„- Nahát, itt vagy? Már éppen kezdtem unatkozni. Játszol velem? Csak
tedd az ujjad a fekete vonalra, és tedd azt, amit a sárga pötty kér
tőled!… „☺3-6--∞-∞-∞

Lackfi Jánoos: Robban az iskola - Gyerekversek
ünnepekre és köznapokra
„A kötet játékos, humoros és őszinte vallomás a mai kamaszos gyerekek
és gyerekes kamaszok életéről, problémáiról, az őket körülvevő
komolykodó felnőttekről…” ☺12-16

Miért nem tudnak a fák járni? Erdélyi cigány népmesék
Burus János Botond szerkesztésében: „Egy fortélyos anya
farkashússal kínálgatja gyermekeit, a világ legmarkosabb királya az
ördöggel is összemérné az erejét, de a fia lesz a zálog, egy csonkakezű,
bár annál teljesebb eszű leány mindent visszaszerez, amit ármánnyal
elvettek tőle… az erdélyi cigány népmesekincsnek ezen szereplői
elevenednek meg sok más társukkal egyetemben hét mese erejéig ebben
a kötetben, hogy kísérőnek szegődjenek az olvasó mellé olyan tájakra,
amelyben a képzelőerő csúfolódva nevet a hétköznapi logikán, váratlan
és leleményes csavarok alakítják az események sorát, s merészen
elegyednek a természetes és természetfölötti világ elemei. Így válik a
Kürti Andrea grafikusművész színektől és karakterektől káprázó,
részleteiben rendkívül figyelmes és gazdag rajzaival illusztrált
mesekönyv alkalmas útipasszussá az 5-12 éves gyermekek számára,
vonzó és izgalmas világba kalauzolva őket”

Max Wainewright: Kódgép 1. - Programozási útmutató
lépésről lépésre „A KÓDGÉP-sorozat a számítógép-programozás
világába vezeti be a gyermeket: lépésről lépésre viszi végig őket az
alapfogalmaktól kezdve, a Logo, a Scratch, a Python, a HTML és a
JavaScript programozási nyelveken át az egészen komplex programozási
feladatokig. Hiánypótló módon mutatja be a programozás világát a
gyerekeknek, megismerteti velük a legfontosabb alapfogalmakat,
alapelveket, és a hibajavítás lépéseit is. Minden kötet végén a
megoldások és a minilexikon is segít abban, hogy a gyermek teljes képet
kapjon az adott kötetben tárgyalt programokról.”

Kódgép 2. - Kódgép 3. - Kódgép 4.
Kőhalmi Ferenc: Feri és a csodagyár – 50 bűvésztrükk
„50 látványos és könnyen megtanulható bűvésztrükk a gyerekek
számára. A leírást fotók és rajzok teszik még érthetőbbé. A DVDmellékleten pedig 20 trükk meg is elevenedik! A gyerekek könnyen
elsajátíthatják a látványos trükköket, és még színpad sem kell hozzá:
elég egy asztal, egy konyha, vagy egy szék. Pár befőttes gumi, egy
kiskanál vagy egy fémpénz – és máris kezdődhet a varázslat!”

Köteles Viktória: 66 újabb magyar találmány
Új Sicc - „Generációk nőttek fel Grätzer József klasszikus
logikai és rejtvénykönyvén. A szerző, aki mellesleg Karinthy Frigyes
személyi titkára volt, korának egyik legjellegzetesebb társasági
figurájaként kávéházakban, baráti összejöveteleken szórakoztatta
rejtvényeivel, játékos feladataival asztaltársaságát. A Sicc mára
legendává vált, a "rejtvénykirály" számos játéka, feladata a mai napig él
a gyerekek életében. Az Új Sicc a klasszikus könyv felújított kiadása.”

