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– Látványos RENDSZERTANI
ÁTTEKINTÉS az élővilágról „Ebben a könyvben 67 szemléletes
ábra rendszerezi tudásunkat a természet világáról. Ezek az ábrák a
legkülönfélébb módon mutatják be, mi mindent tesznek meg az
állatok és a növények a túlélésért. Kiderül, miért éppen így néznek ki,
és miért éppen így viselkednek… Olvasható ez a könyv úgy is, mint
egy hagyományos könyv: az elejétől a végéig. De tallózni is lehet
benne, bárhol felcsapható, akár a legvégén is. A lapokon színes
nyilacskák mutatják, hogy kapcsolódó témákról hol találunk még
további felfedeznivalót.” ☺8+
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Harvey:

Nyuszicsalád aludni

megy – Versbe szedte: Varró Dániel "Nyuszipapa indul aludni. De
hoppá! Hiányzik neki még valami hozzá! Mi lehet az, amit ennyire
keres, hogy még a kanapé alá is beles? Székeket forgat el, huzigat
át, míg meg nem találja... Na, vajon kicsodát?…" ☺☺☺
Kaczúr Csilla: Hétmadár – A Katáng zenekar előadásában
könyv+CD „Mit tehet a mesebeli legény, ha űzi, hajtja belülről valami,
hogy a hét aranytollú madár nyomára bukkanjon? Mi mást: útnak
indul, világgá megy. Megtapasztal jót, rosszat, s mire útja végére ér,
talán bölcsebb is lesz egy kicsit.” - „A Katáng együttesnek sikerült
48 percbe sűríteni mindazt, ami egy kisgyermek életében a szülők
után a legfontosabb: a dallam, a mese és a természet. Madarak
röpködnek a kottafejek szárnyán, és mesék bontakoznak ki a
ritmusok között. Ajánlom ezt a CD-t családi meghallgatásra és közös
éneklésre, no és persze újabb mesék születésére!” Boldizsár Ildikó
meseterapeuta ☺☺
Shobana R. Vinay: 100 jógagyakorlat gyerekeknek
„A rendszeres jógázás fejleszti a gyerekek összpontosító
képességét, egyensúlyérzékét, testtartását, oldja a mentális és
fizikai feszültségét… A könyvben lépésről lépésre bemutatott 100
jógapóz, relaxációs és meditációs gyakorlat könnyűszerrel
elsajátítható.” ☺3-12

Timo Parvela, Pasi Pitkänen: Pate horgászkönyve
„Elhatároztuk, hogy elmegyünk halat fogni. Persze nem kézzel, hanem
pecabottal. Szóval horgászni indultunk. Méghozzá Norvégiába, ami
egy szuper hely. Kiderült, hogy velünk jön apukám egyik barátja is,
Risto. Meg valami Sonja. Biztos ennek a Ristónak a kutyája,
gondoltam. Bezzeg az én kutyám, Totti nem jöhetett. Ez a Sonja
foglalta el a helyét. Előre utáltam azt a korcsot. Apu Risto mellé ült
be előre. Én meg Sonja mellé, akiről kiderült, hogy nem kutya, hanem
egy lány. - Így kezdődik Pate horgászkalandja, és a váratlan
fordulatok még csak ezután következnek… kezdő olvasóknak is
ajánljuk, önálló olvasásra.”

O Kertész Edina: A lány, aki orvos akart lenni
„Hugonnai Vilma a lenyűgöző kitartás szimbóluma. Olyan korban
született, amikor a nők még nem járhattak egyetemre. Más volt,
mint a többi lány: mindenképpen tanulni szeretett volna, hogy orvos
lehessen. Zürichben megszerezte az orvosi diplomát, ezt azonban
Magyarországon nem használhatta. Csak ötvenéves korára sikerült
elérnie, hogy a magyar egyetem orvosi karán is levizsgázhasson.” 6☺+

Lauren Child: Egy szép nagyfülü kutya „Ez itt a
kishúgom, Lola. Igaz, hogy kicsi, de nagyon jópofa. Néha azt játssza,
hogy ő kutya. Máskor azt, hogy van egy kutyánk. De legtöbbet arról
beszélünk, hogy milyen kutyát választanánk, ha Apa meg Anya nem
mondaná mindig, hogy NEM, kutyáról szó sem lehet!”
Olivier

Muller:

Bertold,

a

titkos

ügynök

(Már tudok olvasni) „…De vigyázat: ha azt mondom, hörcsög, akkor
nem egy buta, bajuszos rágcsálót kell elképzelni, aki naphosszat a
vackában szunyókál. Tudok írni-olvasni, és simán kiszámolom egy
0,8 cm átmérőjű kukoricaszem felszínét, vagy ha kell, képes vagyok
térben ábrázolni egy eszményi ketrecet automata alomcserélővel és
lengőtrapézzal. Szent salátalevél! Velem szemben nem sok esélye van
egy bűnözőnek!” ☺friss olvasóknak

Marci és Mirkó kalandjai

„Marco egy méter húsz centi
magas, Mirkó viszont százhúsz centiméter. Mirkónak égszínkék
szeme van, Marcónak viszont pont ugyanolyan. Egyszóval ikrek, és
ezért szakasztott másai egymásnak. Csak a kalapácsuk nyele más
színű: Marco kalapácsának fehér a nyele, Mirkóé pedig fekete.
Ráadásul idomított kalapácsok: úgy működnek, mint a bumeráng. A
két fiú a két kalapáccsal minden helyzetet megold, találkozzanak
akár tolvajjal, akár kísértettel,… Gianni Rodari, az olasz
gyermekirodalom nagy alakja ebben a könyvében is különleges
humoráról és kiapadhatatlan fantáziájáról tesz tanúbizonyságot.”
☺6-10

Berg Judit – Kertész Erzsi: A négy madár titka
„Az egész egy titkos ládikával kezdődik, és a rejtélyek egyre csak
szaporodnak: Mit rejt a titkos tégely? Hová tűnt Gerda? Mik azok a
furcsa rajzok a füzetében? Kicsoda DR? És miről csicseregnek a
madarak? „Galamb mutatja az utat, Sas őrzi a fészket. A titok fölött
holló köröz, A veréb nem közönséges madár.”… - Két népszerű
szerző első közös kalandregénye, mely izgalmasan ötvözi a Rumini és
a Panthera sodró erejét.” ☺8-12

Carol Vordeman:
Biológia, kémia, fizika lépésről lépésre „Sorozatunk

A

Segíts

a

gyerekednek!

sorozatból:

természettudományokkal foglalkozó kötete a felső tagozattól az
érettségi vizsgáig nyújt hasznos segítséget. Tematikusan áttekinti a
biológia, kémia, fizika területeit, szemléletes ábráival érthetővé
teszi az összefüggéseket, így azoknak a diákoknak is kedvet adhat
világunk tudományos megismeréséhez, akiknek ezek a tárgyak eddig
csak a kötelező tananyagot jelentették.”
Az iskolás olvasóközönségnek szánt Magyar históriák sorozat
köteteiből:

Hertelendy

története

1526-1686,

Csaba:
Katus

Törökvész – Magyarország
László: A kétfejű sas

karmában - Magyarország története 1686-1825-ig ; Hermann
Róbert: Talpra magyar! - Magyarország története, 18251849
Zsebmúzeum sorozatból:

David Michael Smith: Az ókori

Görögország

„ Könyvünk körülbelül 200 tárgyat mutat be a
legjelentősebbek közül, hogy betekintést nyerhessünk… egy olyan
kultúrába, amely páratlan hatást gyakorolt a nyugati civilizációra.”

Virginia L. Campbell: Az antik Róma

Rigó Kata: Azt mondták, válnak

(A Betütésztától)
„Egy gyermek életében mindig nagy megrendülést okoz a szülők
válása. Rigó Kata egy kisiskolás hangján meséli el, milyen a vihar
előtti csend, milyen, amikor váratlanul beüt a ménkű, és a gyerek azt
hiszi, mindez miatta történt. Őszintén mesél a haragról és a
fájdalomról, a szomorúságról, a reményről és a megbékélésről. Az
illusztrátor, Holló Kati, számára fontos, emlékeket idéző, régi
ruhadarabokból varrta képeit. Ajánlom a könyvet minden
gyermeknek, akinek szétváltak a szülei, és azoknak is, akiknek együtt
élnek, szülőknek és pedagógusoknak, hogy észben tartsák, mennyire
fontos ebben a gyakori, de mindig nehéz helyzetben odafigyelni és
érzékenyen reagálni a gyermekek érzelmi szükségleteire.”
Dragomán Judit klinikai gyermekpszichológus * Továbbiak: Betütészta.com, KönyvesBlog

Kerstin Lundberg Hahn: Szerencsesüti
„egy igazi kiskamasz-regény. Akad benne minden, ami ennyi idősen
őrült fontos, vagy őrült nagy problémát okozhat (jelen esetben a
főszereplő Oscarnak): rémesen kínos szülők, rémesen kínos szerep az
iskolai karácsonyi ünnepségen, félreértések az osztály legszebb
lányával, egy új barátság és talán még egy első szerelem is… Mindez
nagyon mai, nagyon vicces és szórakoztató módon tálalva, alapvetően
az „itt és most veled is megtörténhetne” - érzést erősítve, ám
megfűszerezve egy csipetnyi meseszerűséggel is.
Történik mindez Svédországban, az adventi időszakban, ami külön
hozzátesz, hisz így nagyon sok részletet tudhatunk meg a svéd
ünnepi szokásokról, például arról, hogy ott mennyire kiemelten fontos
Luca napja, gyertyakoszorút viselő lányokkal, kis mikulásmanóknak
öltözött fiúkkal, mézeskaláccsal és még sok egyébbel…”
Bővebben: Könyvmutatványosok, Pásztor Csörgei Andrea ajánlója ☺9-12

Kertész Erzsi: A párduc hazatér
hegymászó

szakkörnek

indult…”

-

kalandregény, a Panthera* 3. része

A

- „Az egész csak egy
kiskamaszoknak szóló

(*2016. decemberi könyvajánló)

Otfried Preußler: Krabat „A koselbruchi malomban
titokzatos iskola működik: a félszemű Mester varázslást tanít
tizenkét tanítványának, köztük a tizennégy éves Krabatnak, aki
szegényen és árván érkezik a malomba. Krabat eszével és
szorgalmával hamarosan kitűnik a többiek közül, s idővel ráébred,
micsoda gonosz erők játékszere ő és tizenegy sorstársa. Lázadni
próbál, szövetségeseket keres és talál a tanítványok közt, ám a
legnagyobb segítség a faluból érkezik egy kántorlány személyében…
Preussler Az izgalmas, fordulatokban gazdag regény jó és rossz
összecsapásának megrendítő, hősies, örök érvényű története.
Megjelent Krabat a Fekete Malomban címmel is.” ☺9+
Majoros Nóra: Pityke és prém

„A pitykések birodalmában
szigorú rendet tart a keménykezű királynő. Ám az erdő állatbőrt
viselő vademberei, a prémesek felkelnek az elnyomás ellen, a határon
ellenséges hadsereg állomásozik, és a pórnép is zúgolódik. Minderről
mit sem tudnak a királynő ikerlányai: Govalinda és Prillaszári, akik
tizenhetedik születésnapjukra készülődnek. Az ünnepség reggelén
védett világukba betör egy prémes, aki nemcsak a palotát dúlja fel,
hanem a jövőjüket is. Vajon képesek lesznek a királykisasszonyok a
birodalom lakóival együtt leküzdeni a tomboló gyűlöletet, vagy kitör a
mindenkit elsöprő háború?” ☺12+
„…A Pityke és prém felfogható ifjúsági vagy YA fantasynek, és bár a
borító alapján lányregényre számít az ember, nem egészen az –
sokkal több…” Bővebben: Uzseka Norbert írása, ekultura.hu.

