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Iciri-piciri - 8 oldalas színes leporelló a legkisebbeknek, 

Móricz Zsigmond egyik legismertebb, legnépszerűbb 
gyerekverse. 

 
Némó nyomában* – a Disney Klasszikus Mozis 

Könyvgyűjtemény sorozatból  „Amikor egyetlen fia, Némó egy búvár 
fogságába esik, Pizsi, a bohóchal félelmet nem ismerve elindul, hogy 
megmentse. Új barátjával, Szenillával számtalan kalandba 
keverednek az óceán mélyén…” 
*A Némó nyomában (eredeti címe Finding Nemo) 2003-ban 
bemutatott egész estés amerikai 3D-s számítógépes animációs film 

 
Andrea Weller-Essers: Tűzoltók - Mi Micsoda Ovisoknak 

Tony Wolf: Mesél az erdő – Az állatokról  
„Gyerekkorunk kedvenc történeteit vehetjük újra kézbe – új 
fordításban… „Természetesen Tony Wolf illusztrációi adják a mesék 
igazi erejét. A erdő lakóinak élénk színekben pompázó kedves 
alakjait a szerző találékony, olykor furfangos ötletei varázsolják 
izgalmassá és óvják meg a giccstől. Mély nyomot hagynak a 
fantáziában, az erdei élet varázslatos hangulatát domborítják ki, 
ahogy fapapucsból csónakot készítenek, borsóhéjakból hidat, vagy 
korhadt fából lakályos otthont. Az igazán cifra kalandok pedig a 
folytatásban várhatók…” bővebben: hintafa.blog.hu 

 

Kiss Ottó: Emese almája  
„Sokan emlékezhetnek még Kiss Ottó Csillagszedő Márió című 
verseskönyvére. Most itt az új könyv, az Emese almája, ami, ha 
tetszik, a Márió párjának is tekinthető. A versek a szerzőtől 
megszokott, szellemes és ötletes, „svéd gyerekverses” hangnemben, 
ezúttal egy kisfiú hangján szólnak. Versek A-tól Zs-ig, ősztől nyárig, 
az élet kis és nagy, komoly és komolytalan, jó és rossz dolgairól – 
és közben egy szerelem is kibontakozik…” 
 

Dr. Szerényi Károly: Barátságos biológia 
„Itt az ideje, hogy te és a biológia barátok legyetek! Kíváncsi vagy 
rá, hogyan utazik a víz a növényekben, mekkorát tudsz fújni, mitől 
puffadhat fel a tojás, vagy hogy miért tágul ki a pupillád a sötétben? 
Végezd el a könyvben található 52 kísérletet, és számos dolgot 
megtudhatsz arról, hogyan működik a mindennapok biológiája. A 
kísérletekhez mindent megtalálsz otthon, a háztartásban…”  
 

F. Sehnaz Bac, Marisa Redondo, Margaret Vance: Művészi 
kavicsfestés – Több mint35 színpompás festett kavics 

„Ez a kézikönyv kreatív ötletekkel, inspiráló tippekkel, lépésről 
lépésre vezeti végig olvasóit a kavicsfestés izgalmas folyamatán. Az 
állatokat és mandalákat ábrázoló minták elkészítését három 
tehetséges művész mutatja be a mintákra, eszközökre, anyagokra és 
technikákra vonatkozóan számos ötletet adva.” 
 

Gryllus Vilmos: Magyar népdalok – Dalok óvodásoknak és 

kisiskolásoknak – (könyv+CD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klaus M. Schittelhelm: Csillagképek – Az égbolt 

felfedezése „Gyorsan és biztosan megtalálhatjuk a 25 legszebb 
csillagképet! Ebben segítenek bennünket a jól áttekinthető 
csillagtérképek, a csillagképek megtalálását megkönnyítő közérthető 
magyarázatok, érdekes legendák és történetek, valamint a Hold és a 
bolygók megfigyelésére vonatkozó tanácsok. Az égbolton való 
tájékozódáshoz léptékként a saját kezünket használhatjuk.” 
 

Anita Ganeri: Mítoszok 30 másodpercben 
„Ki teremtette a világot? Miért lopta el Prométheusz a tüzet? Hogy 
szerezte vissza Thor az ellopott pörölyt? Hősök és cselszövők, 
istenek és istennők, szörnyetegek, varázslat, titkok és csodák…” 
A könyv könnyed ízelítő a mítoszok világából, művészi igényű 
rajzokkal, igazi kedvcsináló a további elmélyüléshez.  
 

Gilgames - Yiyun Li átirata a Meséld újra sorozatból 
„Az emberiség egyik első epikus műve, a mezopotámiai sumér kultúra 
fő alkotása, a Gilgames eposz… Gilgames, Uruk város királya az i. e. 
27. században élhetett, s személye körül gazdag epikus hagyomány 
kristályosodott ki… Az eposz a királyfi hősi harcait, a 
halhatatlanságért, az örök életért folytatott küzdelmeit mondja el.” 
„Ez a történet arról szól, hogyan lett egy rendkívüli képességekkel 
megáldott, ám pusztításra hajlamos gyerekből hatalmas akaraterővel 
bíró és igen bölcs felnőtt…” Bővebben: Csodaceruza, 88. szám 
„Gilgames felnőtté válásának folyamatán keresztül megismerjük a 
történet emberi oldalát. A szerző az utószóban leírja, hogy számára 
a barátság és annak fontossága az eposz központi témája, ami meg is 
állja a helyét. Másrészt viszont pont az utolsó kaland az, ami még 
kiemelendő: Gilgames megtanulja, hogyan értékelje a világban 
bekövetkezett változásokat, mit lehet tanulni az elveszett 
reményből, a csalódásokból.”  Bővebben: Konyvkritikak.blog.hu 

Renée Holler: Nyomozás a Nílus partján  
„A Történelmi tetthelyek eddig megjelent három kötetéből nemcsak 
az első, de a harmadik is a régi Nílus menti birodalomba repíti 
olvasóját. Ám míg a tavalyi sorozatindító, a Mentsük meg a fáraót! 
című regény II. Ramszesz, a hódító uralkodó korába vezette el a 
krimikedvelőket, a legújabb könyv, a Nyomozás a Nílus partján még 
sokkal izgalmasabb időszakot választott a nyomozáshoz: a csodálatos 
arany sírmellékletekkel eltemetett gyermekfáraó, Tutanhamon 
uralkodását.”  Bővebben: ekultura.hu  10+ 

 

Piotr Socha: Méhek  „A lengyel illusztrátor nagyszerű könyvét 
végiglapozva bepillanthatunk a méhek titokzatos életébe: 
megtudhatjuk, mióta léteznek, hogyan építenek kaptárt, miért 
lejtenek táncot egymás előtt, hogyan gyűjtenek virágport és miként 
lesz ebből később méz. Megismerhetjük a méhész munkáját, a 
különböző mézfajtákat, sőt, az is kiderül, milyen gyógymódok 
léteznek – a fokhagymától kezdve a fogkrémig – a méhszúrás okozta 
fájdalom enyhítésére.” 
 

Alan Bradley: De mi került a pitébe? (Flavia de Luce 

rejtélyei 1.) „Lendületes stílusú, lebilincselően izgalmas regény, 
amelyben a fiatal elbeszélő-főszereplő igazi Agatha Christie-krimibe 
illő leleményességgel és logikával ered a bűnügy nyomába. Egy 
hatkötetesre tervezett sorozat első része. 
2. A titokzatos bábjátékos - 3. A jósnő kristálygömbje - 4. Elég 

már az árnyakból!  12+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


