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Jan Ormerod: Tesómese

„Krokodil Kata csalódott a
kisöccsében… Ráadásul Krokodilmama mindig csak a kicsit dicséri”…
„A testvérféltékenység komoly gond. A Tesómese - Berg Juditnak, a
Hisztimesék, Rumini és Alma írójának feldolgozásában kezelhetőbbé teszi a problémát. Ha bekövetkezik, ebben a nehezen
feldolgozható érzelmi helyzetben a Tesómese humora megnevetteti
kisgyereket, akárcsak az aggódó szülőt, s ezzel már oldja is a
feszültséget.” ☺3-8

Oliver Jeffers*: Fent és lent „Oliver Jeffers képei és
szövege nagyon egyszerűek, mégis utat találnak az olvasók minden
korosztályához. Annyi érzést és mondanivalót visz minden jelenetbe,
amihez nem szükséges különösebb szóbeli magyarázat, csak a
megilletődött csend, amelyben érezzük, hogy most valami nagyon
fontos és jó dolog zajlik.” (bővebben: hintafa.blog.hu)
*A

pingvin és a kisfiú írója

Martina Häfner-Kessler - Andrea Rudolf:
(a Színes ötletek sorozatból)

Tűnemezelés

Mi a legerősebb a világon? –

400 találós kérdés és
talányos mesék a világ minden tájáról – Bajzáth Mária
válogatásában
"A találós kérdés a világ minden táján
megtalálható, ősi műfaj. Fejleszti a gondolkodást, a figyelmet, a
szókincset, a nyelvi kreativitást, az olvasást, a szövegértést, a
képzelőerőt, a képalkotó képességet és az együttműködési
készséget. Éppen ez a könyv és a letölthető játék célja is." Bajzáth
Mária

„A
Népmesekincstár
mesegyűjteményeket
kiegészítő
új,
Népmesekincstár Plusz sorozat első kötetébe azok a találós
kérdések kerültek, amelyek a mai gyerekek számára is megfejthetők
és érthetők, mert élő ismeretanyagra és aktív szókincsre épülnek… A
tematikus fejezetek (pl. állatok, tárgyak, égitestek, ember) kezdő,
középhaladó és haladó szint szerint tagolódnak, így mindenki örömét
lelheti a könyvben, hiszen ebben a műfajban éppúgy kezdő lehet a
négyéves gyerek, mint a 103 éves dédszülő, aki sohasem foglalkozott
találós kérdésekkel.” ☺4-∞

Lanczkor Gábor, Takács Mari: Gúfó a fák ünnepén
„Gúfó, a bagolyfióka izgalmas kalandokba keveredik. A bükk, melynek
odvában lakik, egy titokzatos ünnepre indul meg vele, ahol a Feketehegy famatuzsálemei egyetlen éjszaka alatt eljátsszák az évszakok
váltakozását. Gúfó akaratlanul is központi szereplővé válik…” ☺3-6

Aladdin és a csodalámpa (Klasszikusok

kisebbeknek sorozat)
„Az ezeregyéjszaka meséi mindig elvarázsolják az olvasót –
fiatalabbakat és idősebbeket egyaránt. Az egyik legkedveltebb
történet egy szegény fiúról, Aladdinról szól, aki a lámpa szellemének
segítségével mérhetetlen gazdagságra tesz szert, elnyeri a szultán
lányának kezét és végül a trónt is. A mesét ezúttal Maria Seidemann
dolgozta fel a kisebbek számára…” ☺4-8

Anne Möller: Állatsimogató – (Mit?

Miért? Hogyan? mini)

Tom Watson: Pálcikacica – Felejthetetlen történet két
imádnivaló macskáról
☺ Szellős, humoros szöveg kezdő olvasóknak is
Rose Lagercrantz - Eva Erikksson: Tina szerint a
világ* „A szerzőpáros évek óta dolgozik együtt, Svédország
gyerekirodalmának meghatározó alakjai… A sok-sok finom, kifejező
tollrajzzal illusztrált könyvet kezdő olvasóknak is ajánljuk, önálló
olvasásra.”

*Az

én boldog életem, A szívem ugrál örömében, és a Boldogság
mostanában könyvek önállóan is olvasható folytatása.

Buzinkay

Géza:

Kunyhók,

paloták,

lakóházak

(Művészetről gyerekeknek sorozat) „Ember és lakóhelye olyan
szorosan tartozik össze, mint például a fa és gyökere… Ez könyv a
lakóházakról mesél.”

Guy Campbell: Gondoltad volna?

Tuti tények és totális
tévhitek (HVG könyvek) „Mindenki tudja, hogy a Mount Everest a
legmagasabb hegy a Földön, és hogy egy nap 24 órából áll. Nos,
valójában mindenki téved! Ez a könyv ilyen, és ehhez hasonló
tévhiteket oszlat el, és megdöbbentő tényeket tár fel: kiderül
például, hogy az aranyhal memóriája kifejezetten jó, az űrben is
működik a gravitáció, és hogy valójában miért csóválják a farkukat a
kutyák…” ☺8+

Cressida Cowell: Így védd ki egy sárkány átkát -

(Így
neveld a sárkányodat 4.) „III. Hablaty Harákoló Harald nagyszerű
kardforgató, sárkánysuttogó volt, s emellett a valaha élt legnagyobb
viking hős. Emlékiratai azonban azokkal az időkkel foglalkoznak,
amikor Hablaty még csak egy nagyon is hétköznapi kisfiú volt, akinek
nagyon nehezen ment a hősködés…” ☺7-10

J. K. Rowling: Harry Potter and the Chamber of
Secrets - a sorozat második része angolul
John Flanagan: Vadonjáró tanítványa sorozat
A fantasy, kalandregény-folyam „főszereplője az árván maradt Will,
aki egész életében arról álmodozott, hogy híres lovag lesz. Nem
veszik fel a hadiiskolába, ehelyett egy morcos erdőkerülőhöz,
Halthoz kerül inasnak. Kiderül, hogy tőle sokkal többet tudhat meg
az íjászatról, verekedésről, lovaglásról, észrevétlenül járásról, mint a
vágyott iskolába bekerült társai…” 5.

kötet: Észak varázslója

Mészöly Ágnes*: Szabadlábon
„Győri Dani tizenhat éves, kettesben él az anyjával, közepes tanuló
egy közepes gimnáziumban, rajong a Barcelonáért, gitározik és
mozgássérült, vagy ahogy ő hívja magát: nyomi. Egy rosszul sikerült
iskolai program és egy hatalmas otthoni veszekedés után őrült ötlete
támad: elemeli anyja hitelkártyáját, vásárol magának egy
repülőjegyet, és péntek reggel az iskola helyett Münchenbe indul…”
*A Sünimanó, a Darwin-játszma, az Ez egy ilyen nap… írója
☺12-16

Louis Sachar: Stanley kincse –
szerencse fia címen jelent meg ☺10-14
Bővebben: ekultura.hu

korábban Stanley, a

