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KÖNYVEINKből – 2017. július
Nagy Gyöngyi: Gyöngyfűzés kicsiknek és kezdőknek
(Színes Ötletek sorozat)
„Ez a kiadvány… elsősorban a gyerekeknek szól, azoknak, akik
szeretnének gyöngyöt fűzni, de még járatlanok ebben a témában. A
könyvben szereplő, egyszerű ékszerek viszonylag gyorsan
elkészülnek. Egy kis segítséggel többségükkel az óvodások is
boldogulnak. Ha valaki mégis bátortalan lenne, a változatok bőséges
kínálata segít beindítani a képzeletet.”

Gáll Viktória Emese: Ringató-mesék - Borsi a kertben
„A Ringató-mesék harmadik kötetében Vica és kis tacskója, Borsi
lelkesen veti bele magát a tavaszi kerti munkákba, ültetnek és
vetnek, csakhogy egy titokzatos erdei látogató rendszeresen
megdézsmálja a veteményest, és föltúrja az ágyásokat, hiába
őrjáratozik a kis kutya… Vica, a zenész gazdi ezúttal a
növényekről mesél Borsnak, de közben akad nyomoznivaló,
megmentik a szomszéd nénit, és a tűzoltóknak is lesz dolguk – mert
az élet sosem unalmas Borsival! A mesékhez ezúttal is népdalok
társulnak, a közös éneklést pedig kotta és CD segíti, amelyen a
már jól ismert, kiváló zenészek muzsikálnak.”

Molnár Jacqueline: Robotok
„A kerettörténet szerint egy 0243 nevű, hétköznapi robot mondja el,
hogy milyen is az élet Robotországban. Megtudjuk, hogy az ott
dolgozó gépek épp olyan különbözőek, mint mi, emberek. Ez a költői
szépségű, elgondolkodtató picture book tehát csak látszólag mesél a
robotokról; igazi célja az (emberi) érzelmek sokféleségének
feltárása. Molnár Jacqueline képes néhány mondattal és gyönyörű,
humoros festményeivel megmutatni a 3–7 éves „olvasónak”, hogy a
robotokkal együtt hogyan kezelheti dühét vagy épp szomorúságát. A
szeretet és a szerelem pedig még a gépeket is „furcsa lényekké”
változtatja, akik kísértetiesen hasonlítanak ránk.” ☺☺

Shel Silverstein: Másfél zsiráf
„Shelby bácsi, azaz Shel Silverstein az egyik legnépszerűbb
gyerekkönyvszerző Amerikában, és méltán. Én személy szerint 17 és
fél éve rajongok Shelby bácsiért, azóta, hogy 17 és fél éves
koromban egy amerikai könyvesbolt polcáról levettem az egyik
könyvét, és aztán ott a könyvesboltban, a polc mellett állva végig is
olvastam vigyorogva az egészet, annyira lehengerelt az az
arccsipkedős
nagybácsihumorba
oltott
romlatlan
gyermeki
gátlástalanság, amivel az amúgy mélyen elgondolkodtató történet el
volt mesélve, és le volt rajzolva. Akkor még nem tudtam, hogy Shelby
bácsi verseket is írt. De hálistennek írt!" (Varró Dániel)” ☺☺

Tom Schamp: Mindenre képes szótár „A flamand
illusztrátor a Mindenre képes szótárba mindent belerajzolt, így az a
tevékenység, természeti jelenség, tárgy vagy élőlény, amelyet nem
találsz meg benne, valószínűleg nem is létezik. Lapjain tematikus
csoportokban jelennek meg az otthoni és kerti kellékek, a
szárazföldi és vízi állatok, az egzotikus növények, ételek és italok,
öltözékek, évszakok, sportok és művészetek - csak győzzünk mindent
megtalálni! Mert ez a böngésző tényleg mindenre képes, arra is, hogy
játszva tanítson…” ☺☺☺

Holly Webb: A gazdátlan kiskutya
„Gretának nem lehet saját kutyája, de nagyon szereti a kutyamenhely
lakóit sétáltatni. Különösen Harryt, a legédesebb Jack Russel
terriert. Harry izgatottan várja Greta látogatásait, és hamarosan a
legjobb barátokká válnak. Csakhogy Harryt örökbe fogadják…”
☺ kezdő olvasóknak

Philippe Biard - Claude Delafosse: A piramis - (Kis
felfedező zsebkönyvek) Hol építették az első piramisokat? Mi az a
múmia?… A rajzos fóliák felfedik a szem elől rejtett világot.” ☺4+
Andrea Erne: A vasút – (Mi

micsoda mini)

Andrea Weller-Essers - Dirk Hennig: Az óra és az
idő - (Mi micsoda junior)
Katie Daynes: Kérdések és válaszok az időről –
(Kukkants bele) „Lehet-e gyertyával időt mérni? Milyen gyakran van
szökőév? Hol található a világ legnagyobb óratornya? Ez a
szórakoztató és gazdagon illusztrált könyv egy sor fontos és
izgalmas kérdésre ad választ az idővel kapcsolatban.”

Karsten Schwanke: Az időjárás - Felhőátvonulás és
napsütés (Mi Micsoda) „A Nap az időjárási események
mozgatórugója. A Nap melege kelti életre a szeleket, párologtatja el
a vizet, amiből aztán az esőfelhők keletkeznek… Hogyan keletkezik a
hurrikán? Tudtad, hogy minden másodpercben 100 villám sújt le
valahol a Földön?…”

Sean McManus: Tanulj meg kódolni 10 lépésben
(Szuperprofi sorozat) „Szeretnél megtanulni kódolni, de azt sem
tudod, hogyan kezdj neki? Ez a könyv lépésről lépésre vezet be a
programozás tudományába.” ☺8-12

Andrea Erne: Rómaiak

„A Mit? Miért? Hogyan? sorozat
43. kötetét lapozgatva az ókori rómaiakkal ismerkedhetnek meg az
óvodások, kisiskolások. A Ravensburger-játékok közé tartozó képes
szakkönyvsorozat kedves illusztrációkkal, a gyerekek életkorának
megfelelő információkkal ad választ a rengeteg kérdésre. Minden
egyes oldal új témakört jár körül, melyek részletgazdagságában a
felnőttek segíthetnek eligazodni.”

Csorba Csaba: Vármondák -

Törökök, lovagok, szerelmek
„A szerző könyve lapjain megelevenednek a régen elporladt várurak
és várkisasszonyok, a középkori századok lovagjai, összecsapnak a
török és magyar seregek. A könyv sok hasznos történelmi és
földrajzi ismerettel gazdagítja olvasóit”.

Jane Cadwallader: Oma Fix und das gelbe Band
könnyített olvasmány németül játékos nyelvi teszttel Multi-ROM-mal
„Hogyan oldhat meg egy kicsi sárga szalag sok problémát? Anna
iskolába menet mindig elveszíti dolgait. De nagyinak, Fixnek van egy
jó ötlete: Anna iskolatáskájába rejt egy varázslatos sárga szalagot.”

Leiner Laura: Egyszer

– A Bexi sorozat befejező,

6. része

