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Kedves Szülő, Nagyszülő! 

A Csorba Győző Könyvtár (Pécs) olvasásnépszerűsítő kiadványsorozatának harmadik részét tartja a kezében. A mostani 
füzet a kisiskolás, alsós gyermekek szülei, nagyszülei részére ajánlott irodalomra fókuszál. 

Az intézményünk által kiadott sorozat, amelyet Béres Judit és tanítványai gondosan válogattak, ismét gazdag könyvaján-
lókban. A folytatást már korábban elhatároztuk, de a már megjelent füzetek kapcsán érkezett visszajelzések is megerősí-
tettek bennünket abban, hogy valóban hiánypótló kiadványokat készítettünk az elmúlt években. 

A kisiskolások esetében fontos, hogy miután megtanultak olvasni, mindennapos legyen a könyvek által adott élmény, és az 
ő esetükben (akár) már a rendszeres könyvtárhasználat is. Intézményünk számára kiemelt cél az olvasáskultúra fejlesztése, 
ezért könyvtárunk számos szolgáltatása mellett éppen ez a kiadványsorozat az, amely segít célunk megvalósításában. 

Bízunk benne, hogy a rendszeres könyvolvasó diákok rendszeres könyvtárhasználókká is válnak majd, és keresni fogják a 
kiadványban szereplő dokumentumokat könyvtárainkban. 

 Miszler Tamás
 igazgató



2013-ban egy olvasásnépszerűsítő kampányhoz csatlakozva vállalkoztunk első íz-
ben arra, hogy a Csorba Győző Könyvtár és a Pécsi Tudományegyetem Könyvtár 
Tanszékének összefogásával, a gyermekkönyvtáros kollégák, valamint az informatikus 
könyvtáros és könyvtárostanár hallgatók közreműködésével készítsünk egy ismeretter-
jesztő és könyvajánló segédletet a 0–3 éves legkisebbek és szüleik, gondozóik számára. 
Az Olvasásra születtem! című segédlettel az volt a célunk, hogy értékes és fejlesztő hatású 
kiadványokat ajánljunk. 2014-ben elkészültünk a füzet második kötetével is Olvass nekem! címmel, amely 
már a 3–6 éves óvodások és szüleik, gondozóik számára nyújtott hasonló segítséget. A két füzet oly nagy népszerűség-
nek örvendett, hogy 2015-ben elkészítettük a javított, bővített kiadását is, amelyet a nyomtatott változat mellett elektroni-

kus formában is elérhetővé tettünk. Utána néhány évig anyagi forrás hiányában szünetelt a projekt, az idei 
évben azonban ismét lehetőségünk nyílt arra, hogy folytassuk a sorozatot, immáron a kisiskolás alsós 

(7–10 éves) korosztálynak ajánlható gyermekirodalomra koncentrálva.

A sorozat harmadik darabjaként elkészített füzetet, amelyet most kezében tart a kedves Ol-
vasó, szerettük volna kicsit különlegesebbé és eredetibbé tenni. Közös munkánkat egy gyer-
mekirodalomról szóló egyetemi kurzus ihlette. Az új könyvajánló füzetben is igyekeztünk olyan 

művekre koncentrálni, amelyek meg tudják mutatni a gyerekeknek az olvasás örömét és a köny-
vek értékét, hasznát, mert például olyan kérdésekről, élethelyzetekről szólnak, amelyek lekötik 
és bevonódásra késztetik, személyesen érintik és megragadják, szórakoztatják a mai gyerekeket. 

Hogyan és miért
készült ez a füzet?
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 Újdonság, hogy az ajánlott friss gyermekirodalmi művekhez a literációs tudást átfogóan fejlesztő játékokat, foglalkoz-
tatókat, foglalkozásterveket is javaslunk, módszertani és szakirodalmi ajánlásokat is teszünk.

Változtattunk az ajánlók elkészítésének módján is. Az első két kötetben ajánlásaink fő forrásai a könyvkiadóktól, vala-
mint a Gyerekirodalmi Adatbázisból és más ajánlólistákról átvett annotációk voltak. Ezúttal azonban úgy gondoltuk, 
inkább mi magunk fogunk egy kicsit személyesebb hangvételű ajánlókat írni, méghozzá úgy, hogy a kötet ajánlását 
végző személy elolvassa a művet, s ajánlásában saját olvasói élményére és véleményére alapoz. Az iskolás léthez 
illő illusztrációk nagyját szintén a mi könyvtáros hallgatónk készítette. Olvasói élményének, véleményének megosz-
tásával segítette munkánkat Béres Benedek harmadik osztályos tanuló is, aki a füzetben ajánlott művek többségét 
maga is olvasta vagy szülői felolvasásban hallgatta. Ilyen módon egy minden értelemben eredeti szellemi termék, egy stílu-
sában sokszínű, élettel teli, fi atalos, lendületes könyvajánló gyűjtemény jött létre, amely a szerkesztői és lektori munka után is 
megőrizte frissességét, sokarcúságát, és talán kicsit meg is tudta újítani ezt a műfajt.

Reméljük, hogy a gyerekek és szüleik, nagyszüleik, pedagógusaik hasznos-
nak fogják találni munkánk eredményét.

Béres Judit
 szerkesztő
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Iskolába készülőknek
Iskolába készülőknekés elsősöknek

és elsősöknek

Az óvoda-iskola átmenet fontos életforduló a gyermekek életében, amely a sok újdonság mellett 
alapvető változásokat és  komoly kihívásokat hoz a  gyerekek mindennapjaiba. Akik első osztályba 
készülnek, tele vannak örömteli várakozással, amibe azonban gyakran kétségek, félelmek, szorongások 
is vegyülhetnek. Hasonló a helyzet az iskolás létbe frissen belecsöppent elsősökkel. A szülőknek sem 
könnyű, hiszen a sikeres tanulásban a családi háttér lelki és gyakorlati támogatására is nagy szükség 
van. A lelkiismeretes szülőt kétségek gyötörhetik, mert bár szeretné, nem mindig tudja biztosan, hogy 
mikor, mit és hogyan segítsen az iskolai tanulás akadályait több-kevesebb sikerrel vevő kisiskolásnak.

A következő könyvek abban segítenek, hogy szülőként, nagyszülőként, pedagógusként, könyvtárosként 
bátorítást, lelki támogatást nyújtsunk a kisiskolásoknak az iskolai mindennapokban és az új, szigorúbb 
elvárásrendszerhez, megnövekedett szellemi-fi zikai terheléshez való alkalmazkodásban. Abban is 
lehetőségeket mutatnak, hogy miként lehet segíteni az új közegbe és közösségbe való beilleszkedést, 
hogy az iskola ne nyűg és frusztráló megpróbáltatás, hanem gazdagító, jó élmény legyen!
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Beck Andrea: A Titoktündér. Titokmesék gyerekeknek és felnőtteknek, a pozitív gondolkodásról, 
önbizalomról és megannyi másról, hogy minden egy kicsit könnyebb legyen (Beck & Partners)
Kinek ne lennének problémái az  iskolában vagy a  munkahelyen? Sokszor elég lenne egyetlen szó vagy mosoly, dicsé-
ret, egy kis önbizalom és könnyebb lenne az életünk. Ebben lehet segítségünkre a Titoktündér, Lola, aki segít a főhősnek, 
a még óvodás, iskolába készülő Tobynak átverekednie magát az élet nevű kalandon, leküzdeni a sötétségtől való félelmet, 
a  betegséget, a  kistestvér születését, az  iskolába készülődéssel járó izgalmat és  még számtalan nehézséget, melyekből 
könnyedén izgalmas kalandok válhatnak, ha hagyjuk. A történet azt is megmutatja, hogy nem árt, ha vannak támogató 
kapcsolataink, amelyek segítik egyéni törekvéseink megvalósítását, megkönnyítik céljaink elérését, és megerősítenek ab-
ban a tudatban, hogy mi is értékesek, fontosak vagyunk.

Bajzáth Mária (szerk.): Így megyek az iskolába! 
Népmesék a világ minden tájáról 6–8 éveseknek (Kolibri Kiadó)
Bajzáth Mária mesepedagógiája a hagyományos mesemondás és más kreatív, interaktív technikák ötvözésével nyújt mód-
szertani segítséget a különböző korosztályú gyermekek nevelésében. Az általa jegyzett Népmesekincstár mesepedagógiai 
módszer a népmesében és a népköltészeti alkotásokban találta meg azt a nevelési és oktatási lehetőséget, amellyel a test, 
a lélek és az értelem egyaránt fejleszthető. A módszer alapját a mesehallgató gyerekek életkori sajátosságai, az őket foglal-
koztató kérdések és a mesék összekapcsolása képezi. Ezt egészítik ki a mondókák, népi játékok, népdalok, találós kérdések, 
valamint a mozgás, a kézművesség, az alkotás. A Bajzáth által készített meseválogatások nagyon jó szolgálatot tehetnek 
a könyvtáros és a pedagógus munkájában is, de a szülő is nagy hasznukat veheti. Az iskolakezdés témájához válogatott 
mesék esetében mindenképpen.
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 Igaz Dóra: Ültetés az első bében (Pagony Kiadó)
Igaz Dóra sorozatának második kötete az olvasástanulásban egyre ügyesedő elsősöknek szól, a Pagony önálló olvasásta-
nulást segítő programjának 2. olvasási szintjéhez tartozik. A kötetben folytatódnak Pali, az első bés kis�ú kalandjai. Ezúttal 
egy lány, Luca mellé kell ülnie az iskolában. Kezdetben minden nehéz, így a megváltozott helyzethez való alkalmazkodás is. 
Vajon barátság szövődik Luca és Pali között? Önállóan olvasva hét éves kortól élhető át Palival együtt az új olvasói élmény, 

melyet Horváth Ildi illusztrációi segítenek felejthetetlenné tenni.

Igaz Dóra: Az első bé hörcsöge (Pagony Kiadó)
Tényleg létezik az iskolában osztályállat, amelyet haza lehet vinni? Lehet, hogy az osztály hörcsöge a kedves tanító néni 
reinkarnációja? Hol lehet a legjobb barátokat szerezni? Vajon jobb-e az első á az első bénél? A kezdő olvasóknak készített 
Most én olvasok! című sorozatban megjelent, egyedül is sikerélménnyel olvasható, 1. szintű szövegmennyiséggel, -sűrű-
séggel, egyszerű történettel, gazdagon és igényesen illusztrált, szórakoztató, kedves könyv a frissen iskolába került gyere-

keket foglalkoztató kérdésekre ad játékos és hiteles válaszokat.

Finy Petra: Iskolások kézikönyve �úknak (Pagony Kiadó)
Ez a könyv a családnak és a pedagógusoknak is nagy segítséget jelenthet az iskolába készülő gyermekek lelki és gyakorlati fel-
készítésében, valamint az új élmények, kihívások feldolgozásában. A kézikönyv – komolyan véve a műfaj funkcióját – alkalmat 
ad arra, hogy az iskolakezdésre készülő gyermek áttekintse az iskolakezdés felé vezető út eseményeit, azokról beszélgessen 
a környezetében élőkkel, esetleg elmenjen megnézni a leendő iskoláját, majd rituálisan elkezdje beszerezni az iskolás lét első 
fontos tárgyi kellékeit – éppen úgy, ahogy a kötetben szereplő kis�úval is történik. Számos szívmelengető mozzanattal ta-
lálkozunk az egyszerű történetben, a frissen vásárolt menő iskolatáskával való alváson át az új tolltartó berendezéséig, majd 
eljutunk az ünnepélyes évnyitó napjáig, amikor először lehet találkozni az új társakkal és a kedves tanító nénivel. Belelátunk 
az első iskolai napok tapasztalataiba, hogy milyen az iskola működésével való megismerkedés, hogyan zajlik a tanórák mene-
tének a megértése és a tanulás rendjének elsajátítása, milyen az iskolai menza és micsoda sikerélmény, amikor a boltban már 
alkalmazni tudja a kisiskolás a frissen megszerzett számolási és olvasási tudományát. A kötetet a gyermek szemszögéből való 
őszinte, ártatlan, kíváncsi elbeszélésmód és Pásztohy Panka kedves, részletgazdag, a gyermeki élményeket hitelesen megra-

gadó rajzai teszik még szerethetőbbé. Természetesen lányoknak szóló változata is létezik!
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Wéber Anikó: Marci iskolás lesz (Pagony Kiadó)
Ki ne emlékezne arra az utolsó nyárra, amikor végéhez ért az óvodás lét és lázasan készültünk az iskolába! Ez nemcsak a té-
máról való beszélgetést, lelki ráhangolódást, várakozást jelent, hanem �zikai értelemben vett rákészülést is, például az első 
iskolatáska és  tolltartó kiválasztását, a  füzetek, ceruzák, egyéb kellékek bolti beszerzését is. Marci, a  kötet főszereplője, 
hasonló kalandokon megy keresztül az anyukájával – történetükkel elkísérik és  inspirálják az  iskolába készülődés élmé-
nyét átélő gyerekeket, családokat. A kötet a Pagony Kiadó Most én olvasok!-sorozatának nulladik szintjéhez tartozik, amely 
alapvetően együtt nézegethető, megbeszélhető képeskönyvként funkcionál, de az intézményes olvasástanulás előtt már 
egy minimális szöveggel, néhány, csupa nagybetűvel nyomtatott szóval is segíti a teljesen kezdő olvasók tájékozódását.

Vadadi Adrienn: Nyomás a suliba! (Pagony Kiadó)
Az óvodások hétköznapjairól szóló életszerű mesék után most az iskolakezdés témájában ismerkedhetünk meg a szerző 
történeteivel. A kötet alapvetően az iskolakezdést megelőző utolsó nyár emlékeit, élményeit dolgozza fel a főszereplő kis-
�ú, Sipos Misi őszinte és gyakran humoros elbeszélésében. Olvashatunk a nagymamánál töltött balatoni nyaralás kalandja-
iról, a barátok és ismerősök iskolához való viszonyáról és a szünidő otthon töltött részének eseményeiről is. Mindarról szól 
egy-egy fejezet, ami fontos és érdekes az otthoni, Alma utcai lakóközösségben, a barátok közt és a családban. A legfonto-
sabb élmény mégis az, amikor végre elérkezik a nagy nap, amely egyértelműen a nyár fénypontja: az iskolai évnyitó napja, 
amelyre Misi nagy várakozással készül. Előtte és utána pedig zajlik az élet.

Lack� János: Robban az iskola. Gyerekversek ünnepekre és köznapokra (Móra Kiadó)
Első nap az iskolában. Az óvoda után csupa izgalom, csupa újdonság, egy kis félelem, egy kis várakozás. Nagyobb iskolásként 
a nyári szünet után öröm újra látni az osztálytársak ismerős arcát, megosztani a szünidei élményeket, megkezdve egy újabb 
tanévet. A verseskötetnek már a címe is sejteti, hogy nemcsak a rendről és fegyelemről lesz szó, hanem arról, hogyan is lehet 
kicsit könnyebben „túlélni” az unalmas évnyitót, ahol a „diri hörögve beszél”, az iskolaundoritiszt, azt az érzést, hogy az iskola 
„a székünkhöz varr oda”, elolvashatjuk a Lógósok dalát, hogy milyenek a lányok és milyenek a �úk, milyen az első szerelem, 
amikor a szívet „hangszigetelni kell”, annyira dübörög. Kapunk Puskát a feleléshez, és felidézhetjük a tanév során sorban meg-
élt ünnepeket is a karácsonyon, újéven át, anyák napjáig, végül eljutva a ballagásig, a tanévzáróig és a régóta várt szünidőig.
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ez ő ol as k
Az iskolás lét első éveinek legnagyobb kihívása az olvasás és az írás 
lehetőleg minél magasabb szinten való elsajátítása. Kulcsfontosságú 
kompetenciaterületről van szó, hiszen az olvasás és az  írás később szinte mindenhez 
kell, akinek pedig hiányosságai vannak e téren, annak nehezebb lesz a  tanulás 
és a világban való tájékozódás, érvényesülés.
kell, akinek pedig hiányosságai vannak e téren, annak nehezebb lesz a  tanulás 

Az olvasás és az írás tanulása nem verseny, nem szabad siettetni!
Időt kell hagyni a gyermeknek arra, hogy az ezzel kapcsolatos friss tudása leüleped-
jen, acélosodjon, amihez hozzásegíti fokozatos � zikai és szellemi fejlődése, éretteb-
bé válása. Ehhez a szülő és a pedagógus részéről is türelem kell, hiszen az egy (kor)
osztályba tartozó gyerekek egyéni ritmusa és olvasási életkora nagyon eltérő lehet.

Nem gyorsan, hanem jól és értőn kell olvasni!
Ha valakinek több idő kell, adjunk több időt a betűk, a szövegek világában való tájé-
kozódásra, az önálló olvasásban való előrehaladásra, ügyesedésre, a kudarcélmények 
helyett sikerélmények szerzésére!

Fontos cél az  is, hogy a  kezdő olvasó ne tantárgy-
ként tekintsen az olvasásra, hanem személyes ügyként, örömforrásként!
Tanuljon meg jól olvasni, legyen hatékony olvasástechnikája, szövegértése, de eközben olyan történetekkel, 
témákkal is találkozzon, amelyek valóban megragadják a  � gyelmét, érdeklik és  bevonódásra késztetik, így 
nagyobb eséllyel fedeztetik fel vele az olvasás élményét, szeretetét. Számos pozitív példa van arra, hogy ez 
a digitális generáció esetében is lehetséges.
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Berg Judit: Tökmagok Afrikában (Pagony Kiadó)
A kezdő elsős olvasónak szánt kötet a sorozat 1. szintjéhez tartozik: oldalanként kevés szöveggel, néhány mondattal kell 
megbirkóznia az olvasónak, a nagybetűvel szedett szavak könnyen kiolvashatóak, a történet pedig egyszerű, könnyen ért-
hető és követhető. A gazdagon illusztrált történetben Minka oroszlánná változik, a barátai pedig elindulnak a nyomában.

Berg Judit: Tökmagok a tűzhányón (Pagony Kiadó)
Az olvasásban egyre ügyesedő elsős olvasóknak szánt 2. szintű kötet oldalanként több szöveget és kevesebb képet tartal-
maz, a szavak még mindig nagybetűsek, de már nehezebben érthetőek is előfordulnak közöttük, a történet pedig kicsit 
bonyolultabb, de még könnyen követhető. Ebben a részben a Tökmagok egy működő vulkánon találják magukat, megis-
mernek egy vulkanológust és igazi vulkánkitörést is látnak.

Berg Judit: Tökmagok a korallzátonyon (Pagony Kiadó)
A már biztosabban olvasók számára 3. szinten készült könyv, amely oldalanként már 10-15 mondatot és bővített, összetett 
mondatokat is tartalmaz. A szavak és a történet megértése már összetettebb feladat. Ebben a kötetben a gyerekek a tenger 
mélyén régészkednek és korallzátonyokat csodálnak. 

Berg Judit: Tökmagok a piramisban (Pagony Kiadó)
A 4. szinthez tartozó könyvben már viszonylag sok szöveggel és bonyolultabb szavakkal, összetettebb mondatokkal megírt 
regényt olvashatunk. A történet során a gyerekek az ókori Egyiptomba utaznak és megismerik az ottani kultúrát. 

A Pagony Kiadó Most én olvasok! című sorozata abban segít, hogy a gyermek életkorának és érdeklődésének megfelelő módon és meny-
nyiségben olvashasson. Mindegyik olvasási szint könyvei úgy készülnek, hogy a tipográ� a, az egy oldalon található szöveg mennyisége, 
a szöveg és az illusztráció aránya, valamint a történet rétegzettsége könnyítse meg az olvasó helyzetét, ösztönözze őt. A könyvek otthoni 
olvasásra és iskolai feldolgozásra is kiválóan alkalmasak. A Tökmagok történetéhez kapcsolódóan foglalkoztató füzet, valamint kártyajáték 
is kapható, Betűző címmel. A Tökmagok Betűzőt a römihez hasonlóan játszhatjuk, csak nem számok, színek és � gurák, hanem betűk szerint 
kell sorokat kigyűjteni, így a gyerekek a szavak betűkre bontását-összerakását és helyesírását gyakorolhatják.

ez ő ol as knak
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Vannak időtálló gyermekirodalmi kötetek, amelyek több évtizeddel ezelőtt is 
értékesnek számítottak és  a  mai gyerekeknek is ajánlhatóak, élvezhetőek. Más 

részük felett viszont menthetetlenül eljárt az  idő – éppen ideje, 
hogy lecseréljük, frissítsük a  repertoárunkat, és  kiegészítsük 

a  mai gyerekeket érdeklő, megszólító, korszerűbb, számukra 
könnyebben érthető, élvezhető, a  mai világhoz, élethelyzetekhez, élményekhez 
közelibb, befogadhatóbb művekkel. A  következő könyvek mai, modern 
gyerekirodalmat kínálnak mai nyelven, gyakran meg is újítják a  megszokott 

műfajokat, műnemeket, formálják, rugalmasabbá teszik az  olvasói elvárásokat, 
ízlést. Olykor innovatív módon jelenik meg bennük a költői nyelvhasználat, illetve 
azok a kalandos, mesés, mágikus elemek, jellegzetes karakterek, amelyek mindig 
is elvarázsolták az olvasókat.

Vannak időtálló gyermekirodalmi kötetek, amelyek több évtizeddel ezelőtt is 
értékesnek számítottak és  a  mai gyerekeknek is ajánlhatóak, élvezhetőek. Más 

részük felett viszont menthetetlenül eljárt az  idő – éppen ideje, 
hogy lecseréljük, frissítsük a  repertoárunkat, és  kiegészítsük 

a  mai gyerekeket érdeklő, megszólító, korszerűbb, számukra 

részük felett viszont menthetetlenül eljárt az  idő – éppen ideje, 
hogy lecseréljük, frissítsük a  repertoárunkat, és  kiegészítsük 

a  mai gyerekeket érdeklő, megszólító, korszerűbb, számukra 
könnyebben érthető, élvezhető, a  mai világhoz, élethelyzetekhez, élményekhez 
közelibb, befogadhatóbb művekkel. A  következő könyvek mai, modern 
gyerekirodalmat kínálnak mai nyelven, gyakran meg is újítják a  megszokott 
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Berg Judit: Lengemesék I. Tavasz a Nádtengeren (Central Médiacsoport)
Berg Judit Lenge-sorozatának kötetei az évszakok köré szerveződnek. Az első rész tavasszal mutatja be a Nádtenger lakó-
inak – a lengéknek – kalandos hétköznapjait. Megismerkedhetünk Füttyös Vilkóval és barátaival, akik fejezetről fejezetre 
újabb kalamajkába keverednek. Vilkónak még nyáron is van jobbnál jobb ötlete, hogy micsoda új találmányokat készítsen 
el. Ez a találmány lesz az, amit a harácsok támadása elleni harcban bevetnek. De vajon jól beválik a találmánya és sikerül 
vele a harácsok elleni csatát megnyerni vagy a harácsok győzedelmeskednek Nádtenger felett?

Bartók Imre: Alfonz és az űrlények (Tesslo� Babilon Kiadó)
A gyermekek érdeklődésének időtlen idők óta tárgya a földönkívüli élet, vagyis az űrlények. Bartók Imre könyve a földön-
kívüliek iskolai mindennapjaiba enged betekintést Nemes Anna kedves és humoros űrlényábrázolásaival. Ez a különös tör-
ténet elmossa a különbséget emberek és űrlények között, hiszen Alfonz, a főszereplő kis�ú, nyitottságának köszönhetően 
igaz barátokra lel a Huszonnegyedik Kerületi Általános Iskolában tanuló űrlények között. A kötet a kiadó iskolakezdő gye-
rekek kezébe tervezett Szeretek olvasni! című sorozatának része. A sorozat koncepciója szerint nagy betűk, rövid fejezetek, 
sok vidám illusztráció és a történetek végén tréfás szövegértési feladatok jellemzik. A sorozat 32 oldalas köteteit a kezdő 
olvasni tanulóknak, a 64 oldalas köteteket pedig a már rutinosabb olvasóknak ajánlják.

Adamik Zsolt: Bibedombi szörnyhatározó (Cerkabella Könyvkiadó)
Ki ne képzelt volna gyerekkorában szörnyeket az ágya alá, a szekrénybe vagy az ajtó mögé, ki ne aggódott volna, hogy mi jöhet 
elő a sötétből vagy a mélyből? Ha feltesszük, hogy mindez nemcsak a fantázia terméke és nem is rémálom, akkor ideje, hogy 
komolyabban elgondolkodjunk róluk, amíg félünk, és  tudományos alapossággal tanulmányozzuk félelmünk tárgyát. Hátha 
az aprólékos ismeretek, amelyek felfedik előttünk egyes különleges szörnyfajták jellemét és életmódját, csökkentik az ismeret-
lentől való félelmünket. Különös hely Avaros város, ahol a Bibedombon szörnyek laknak, és akkora a szomorúság, hogy minden 
utcát Szomory Dezsőről neveztek el. A várost és lakóit megismerve azonban hamarosan kiderül, hogy igazából nem kell tartani 
a kimondott szavakat és a plakátok feliratait tizedelő Szószippantó Betütitől, az ágy alatti lyukas zokniban lakó Búmanótól, a �-
ókban kulcsokat majszoló Ettantól, vagy a vendégségbe érkező felnőttek borostájából puszit adó Puszkapiszka szurtörpétől, 
aki talán Apa szakállában is ott lakozik. A képes szörnyhatározó enciklopédia valódi tudományos alapossággal, nyelvi választé-
kossággal és sok humorral megírt szócikkeit a borítóból ötletesen kihajtható térképmellékleten kívül �lológiai jegyzetek, kóde-
xek és családi fotóalbumok képei hitelesítik, s Hanga Réka fantáziadús, részletgazdag illusztrációi teszik még szemléletesebbé.
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Csukás István: A nagy ho-ho-ho-horgász kórházban (Könyvmolyképző Kiadó)
Csukás István a hazai gyermekirodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, élő legendája, akinek a meséin több generáció felnőtt 
már, és a mai gyerekeket is meg tudja szólítani. Számos ismert, emblematikus karakter az ő tollából származik, mint Süsü, Se-
baj Tóbiás, Pom Pom és persze a nagy ho-ho-ho-horgász alakja is. Ebben a meséskönyvben a horgász és a Főkukac meglepő 
kórházi kalandjairól olvashatunk, például megtudhatjuk, hogyan lopják el az ágytálakat és hogyan kell kihorgászni az orrpoli-
pot. A könyvet olyan gyerekeknek ajánljuk, akik szeretik a humoros történeteket és kíváncsiak arra, mi zajlik a kórházban a gye-
rekosztályon, vagy tudni szeretnék, hogy egy jó horgász milyen csínytevésekkel tud magának injekciós tűből horgot készíteni.

Bosnyák Viktória: A sirály a király? (Móra Könyvkiadó)
Egy se nem kerek, se nem szögletes erdőben játszódik a történet. Az erdő lakói közé érkezik egy kevély sirály, aki nagyon 
királynak képzeli magát. Erre a  különös hírre az  erdő felháborodott állatai összesereglenek a  bölcs bagolynál. Közösen 
megszavazzák, hogy legyen királyválasztás. E nemes tisztet versennyel döntik el. Vajon tényleg a sirály lesz a király? A hu-
moros és csavaros történet nagyon jó szórakozást ígér. Emellett pedig nagy segítség lehet a második-harmadik osztályosok 

számára a j-vel írandó és ly-os szavak erdejében.

Michael Ende: Világgá mentem, majd jövök (Minerva Nova Kiadó)
Minden gyermek érezte már magát elveszettnek a hatalmas, még felfedezetlen világban. Gyakran előfordul, hogy ilyenkor 
a saját képzeletükbe menekülnek, pedig nem vágynak semmi másra, csak szeretetre és  rengeteg oda�gyelésre, elfoga-
dásra. Így van ezzel a történet főhőse, Soma is. Egy átlagos hétfő reggel iskolába indul, ám rendkívül élénk fantáziájának 
köszönhetően az iskoláig vezető út rengeteg izgalommal és kalanddal telik meg. Mindezen kalandok után vajon sikerül-e 

Somának visszatalálnia a valóságba? Valóra válik-e az, ami után igazán vágyakozik?

Bosnyák Viktória: Puszedli és Habcsók (Kolibri Kiadó)
Mit gondolsz, milyen az igazi karácsony? Miről is szól? Mitől karácsony a karácsony? Ez a könyv elmeséli, milyen ez az ünnep 
különböző országokban. Megtudjuk, hogy mi is a karácsony és a karácsonyi ajándékok lényege, hogy mi nélkülözhetetlen 
ennek ünnepléséhez, mindezt az öt szeretetnyelvre alapozva. Ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik kedvelik az állatos 
meséket. Kezdő olvasók számára is ideális könyv, mind a betűméret, mind pedig a sok színes kép és a kedves történet miatt.
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Kádár Annamária: Lilla és Tündérbogyó (Kulcslyuk Kiadó)
A kötet Kádár Annamária, a népszerű pszichológus saját meséinek gyűjteménye, amelyet – akár a két korábbi elméleti kö-
tete, a Mesepszichológia I. és II. esetében – az érzelmi intelligencia fejlesztésének eszközeként nyújt át az olvasónak. Kádár 
azon túl, hogy egybegyűjtötte a két korábbi mesepszichológiai kötete mellékleteként közölt meséket, újakat is írt hozzájuk, 
így éppen 30 lett belőlük. Lilla és Tündérbogyó történetei alkalmazott mesék, terápiás történetek, amelyek a műfaj legjobb 
hagyományait követik pl. A hazai Mosoly Meseterápiás szakirodalomból ismert Nancy Davis, amerikai pszichológus által 
művelt terápiás történet (therapeutic story) darabjai juthatnak róla eszünkbe, amelyeket Davis konkrét gyermekpszicholó-
giai esetekre, személyre szólóan írt. Kádár meséi is célzottan, a mai világban élő gyerekek konkrét tapasztalataira, élménye-
ire, élethelyzeteire, vágyaira koncentrálva foglalkoznak a gyerekek aktuális problémáival, érzéseivel.

Galambos Berni: Álomhozó manóságok. Mesék, versek Vas megyéből (Szülőföld Könyvkiadó)
Ha játékos módon szeretnénk megismertetni gyermekeinkkel Vas megye mesés és titokzatos tájait, mindenképp olvassunk 
vagy adjunk a kezükbe olyan könyveket, mint amilyen Galambos Berni verses-mesés könyve. Az apró manók kézen fognak 
és elmesélve Manófalva történetét, csodás rajzokon keresztül illusztrálva elvezetnek minket a tőzikés Dobogó-erdőn át, túl 
a Ság-hegy kihűlt vulkánjain, a zsennyei ezeréves tölgyet megkerülve a Hétforráshoz. A kötet szép példa arra, hogyan lehet 
gyermekirodalmon keresztül, akár a legkisebbek szintjén is érthetővé, befogadhatóvá tenni a helyismereti tudást, ilyen mó-
don is erősítve a gyerekek helyi értékekhez való kötődését, identitását. Hasonló példaként juthat eszünkbe Tasnádi Emese 
Városi legendák című könyve, amely Pécset mutatja be az iskolás gyerekeknek a �kciót és realitást egybemosó, mágikus gyer-
meki világlátástól ihletett történeteken keresztül.

Lack� János: A részeg elefánt. Gyerekversek (Móra Kiadó)
Hogy szól az autósok és a motorosok dala? Mik lehetnek a botsáskatartás előnyei? Számos érdekes kérdés, melyekre köny-
nyen lelhető válasz Lack� János kötetében. Lack� mókás verseivel közelebb hozza az élő, kortárs költészet világát a gyere-
kekhez. Könyvében érdekes, a mai hétköznapokhoz köthető, egyszerű témákat dolgoz fel, bizonyítva, hogy a versolvasás 
és versköltés mestersége kortalan, és ha merjük, felfedezhetjük, hogy mindenkiben ott szunnyad egy tiszta szívű költő. 
A humoros szövegek bolondosságukkal, friss, mai témáikkal, modern nyelvezetükkel meg tudják mutatni, hogy az iroda-
lom nemcsak régen élt nénik és bácsik magasztos, érthetetlen remekműve lehet, hanem élő, szerethető és élvezhető dolog. 
Nyelvi, költői innovativitása és bátorsága a hagyományos irodalomtanítási módszereket is fel tudja frissíteni, például élve-
zetesebbé tudja tenni a memoriterek tanulását. Lezser pro�zmus és a betűk iránti szenvedély hatja át ezt a verseskötetet, 
melyet Molnár Jacqueline igényes rajzai méltó módon koronáznak meg.

Mai versek, mai mesék
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Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi (Móra Kiadó)
Pippi azt üzeni a gyerekeknek, hogy ők is lehetnek erősek és bátrak, szabadok. Az örök lázadó Pippi kalandjai megmutat-
ják, hogy a gyerekek merhetnek önmaguk lenni, és fontos, hogy megéljék a gyermekkor örömeit. Aki megszereti, annak jó 
hír, hogy Harisnyás Pippi kalandjai sorozatban olvashatóak pl. Harisnyás Pippi hajóra száll; Harisnyás Pippi a Déltengeren.

Lack� János: Domboninneni mesék (Móra Kiadó)
Lack� János Domboninneni meséi a nagyváros zajától szabadulni vágyó családok csemetéit helyezi a középpontba. A  fő-
szereplő négy jóbarát, Janka, a vadmacskalány, Dinnye, a hangyászkölyök, Köles, a denevércsemete, és Elemér, a fókakölyök 
kalandjait ismerjük meg a Domboninneni Lakóparkban. A kötet rövid, különös, humoros történetei és Molnár Jacqueline hoz-
zájuk készített kedves illusztrációi miatt tökéletes, szórakoztató választás lehet délutáni vagy esti közös olvasásokhoz. Meg-
tudhatjuk belőle, hogyan lehet csigákkal nagy lassulási versenyt rendezni, víz nélkül autót mosni, kesztyűbe dudálni, játékból 

közös házat építeni, és hogy mi a csuda is az a bandzsa dzsamping.

Lugosi Viktória: Hümmögő (Noran Kiadó)
Ez az izgalmas, fantáziadús, �nom iróniával és humorral átszőtt, különleges képregényes tipográ�ával készült kötet a Lázár 
Ervin által megálmodott Négyszögletű kerek erdő történetét juttathatja eszünkbe. Nem véletlen, hogy Lázár Ervin írta 
a borítón olvasható ajánlót. A meseregényben megismerhetjük a Csenevész Erdőt és  lakóit, a három jó barátot, Berger 
Brúnót (Hümmögő), Empillát, a szépséges mókuslányt és Peppinót, az árva sirályt, akik önzetlenül segítenek az állatkert 
szomorú és magányos lakóin, például maguk közé fogadják Bogumilt, a szökött, félős zsiráfot, és leleplezik a gonosz igaz-
gatót, aki az esti mesét is megvonta az állatoktól. A 2002-ben az Év Gyermekkönyveként díjazott regény nagyon mai hősei 
mobiltelefonálnak és internetkávézóba járnak, ugyanakkor megjelenítenek olyan örök értékeket is, mint a közösség tagja-

iért való nagylelkű áldozatvállalás, illetve a támasznyújtás egymásnak és az elesetteknek.
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Rófusz Kinga: Otthon (Vivandra Kiadó)
A kiváló illusztrátorként ismert szerző nem hagyományos történetet, hanem egy csodaszép tárgyat, egy csupa illusztrációból 
álló képkönyvet hozott létre, amelyben egyetlen szón kívül (amikor a ház „Eladó”) nincs szöveg, csak képeken keresztül ismer-
jük meg a korábbi otthonát egy költözés miatt elveszítő, majd az új otthon közegébe beilleszkedő kis�ú történetét. A képes 
„elbeszélésmód” lehetőséget ad az olvasóknak, hogy saját történeteikkel, élményeikkel szabadon kapcsolódjanak a témához 
és a képeken látható részletekhez, s a maguk szintjén fogalmazzák meg, mit jelent nekik az otthon. A könyv gyakorlatilag min-
den olyan témakör kapcsán jó kiindulópont lehet, amely a biztosból a bizonytalanba való átmenetről, életfordulókról, nagy 
változásokról szól (pl. szülők válása, veszteségélmények, beilleszkedési nehézségek, óvoda-iskola átmenet, alsó osztályból fel-
sőbe menetel). A könyv jellege lehetővé teszi, hogy az olvasástudás szintjétől függetlenül alkalmazzuk a szövegalkotás, törté-
netmesélés és az önkifejezés fejlesztésére.

May Szilvia: A Fásli Utcai Állatkórház – újabb esetek (Cerkabella Könyvkiadó)
Hogyan lehet az oroszlán lúdtalpát meggyógyítani? Miért kell egy nyúlnak fogszabályzó? Mi történik Dezsővel, a vaddisznó-
val, miután elveszítette az agyarát? Vajon sikerült a 673. szusit elfogyasztania az orrszarvúnak? A Fásli utcai Állatkórházban 
minden titokra fény derül. Még arra is, hogyan égett le Zsigmond csiga a napon. Bekukkanthatunk a kórház mindennap-
jaiba, megismerkedhetünk a kórház osztályaival, ahol Termesz professzor és csapata a lehetetlent nem ismerve gyógyítja 
a betegeket. Csak Nyúl úrra nem hatnak a kezelések. Remek humor, vicces karakterek, sok ötletes illusztráció, és egy éppen 
zajló felújítás, amely sem az olvasót, sem a betegeket nem zavarja. Hasonlóképpen jó szórakozást ígér a sorozat első kötete, 
valamint az állatkórház újabb történeteit bemutató darabja is.

Alex T. Smith: Claude a rivaldafényben (Manó Könyvek)
Claude, a  piros micisapkás, dundi kutya és  barátjának, Bolyhos Zokni uraságnak legújabb kalandjai elevenednek meg 
a könyv lapjain. Amikor Claude elindul egy könnyű sétára a városba, még nem is sejti, milyen izgalmas nap vár rá és barát-
jára. A színpad világa mindenkit ámulatba ejt, így van ezzel főszereplőnk is. Claude különleges képességeit csillogtathatja 
meg, miközben egy álkísértetet is van ideje lefülelni. Rövid és mulatságos, gazdagon illusztrált történet �úknak és lányok-
nak. A kezdő olvasók is jól megbirkóznak a szöveggel.

Mai versek, mai mesék
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Mai versek, mai mesék

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen (Magvető Kiadó; Jelenkor Kiadó)
Varró Dániel verses meseregénye a 8-9 éves korosztálynak ajánlható. A humoros versek és rajzok szórakoztatják az olvasót. 
Látványosan keverednek benne a valóság és a mese elemei. Hétköznapi témákat boncolgatva kanyarint kalandos mesét 
például a fürdésről, az evésről, vagy az iskolába járásról. Ezeken keresztül a gyerekek hétköznapi problémáikat új nézőpont-
ból szemlélhetik. Ez a könyv garantáltan beindítja a gyermekek fantáziáját és kedvet kapnak további könyvek olvasásához. 

Újabb kiadása CD-melléklettel kapható.

Jakob Martin Strid: Hihetetlen történet az óriáskörtéről (Kolibri Kiadó)
A hihetetlen történt Micó és Sebastian szórakoztató és ismeretterjesztő utazásáról szól, amely során megpróbálják meg-
találni elveszett, jóságos polgármesterüket, hogy visszaállhasson Napfényvárosba az aranykor. Ehhez azonban izgalmas 

kalandokban kell részt venniük és a tudományt is segítségül kell hívniuk.

Varró Zsuzsa: Áfonyka (Holnap Kiadó)
Történetünk főszereplőjének, Áfonykának, az erdei tündérnek kalandját meséli el az író ebben a történetben. A fordulatokkal 
tarkított, varázslatos mese tökéletes választás lehet délutáni olvasások alkalmával vagy esti meséléskor. A fejezetek összekap-
csolódnak, és a történet végén a csattanó nem várt eseményekkel lepi meg a kis olvasókat. A kötet Domján-Udvardy Melinda 
egyedi stílusú, meleg hangulatú, bájos rajzaival, játékos nyelvi ötletekkel és Varró Dániel versbetéteivel garantálja az igényes 

szórakozást, főleg a 6-8 éves kiskirálylány olvasók számára.
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Berg Judit: Két kis dinó a középkorban (Pagony Kiadó)
A vulkánok segítségével utazó két kis dinoszaurusz, Trikó (a miniatűrre zsugorodott Triceratopsz) és barátja, Nyamm (aki 
Tirex) ezúttal a középkor világába kalauzol bennünket. Megtudhatjuk, hogyan találkoznak Mátyás királlyal, akiről kiderül, 
hogy bár ő is Rex (Mathias), mégsem dinó. Szó lesz még Nagyvázsonyról, megjárják a Szigligeti várat és eljutnak Budára 
is Mátyás király és  újdonsült barátjuk, Soma kíséretében. Megtudjuk azt is, hogyan lesz Somából, a  lovász� úból lovag, 
milyen sokat kell utazni annak, aki Budáról Itáliába akar jutni, és milyen lehetett az élet akkor, amikor nem volt se tévé, se 
számítógép, se távirányítós autó, se chips, se pizza, de még pattogatott kukorica sem. Sok kaland, izgalom, humor, remek 
illusztrációk jellemzik Berg Judit Két kis dinó-sorozatát, melynek kötetei mind más és más történeti korba kalauzolják az i� ú 
olvasókat: járunk a dinók földjén, a „Zsírkréta” korban, a miniszaurusznak hitt Minotaurusz lakhelyéül szolgáló ókori görög 
Krétán, részt veszünk Amerika felfedezésében és megtudjuk, milyen a mai, modern Budapesten élni. A rajongók számára 
fontos hír, hogy a két kis dinó karakterére és kalandjaira alapuló társas táblajáték is kapható.

Margit Auer: Mágikus állatok iskolája (Babilon Kiadó)
Az iskolás lét nem mindig fenékig tejfel egy hétköznapi iskolában. A wintersteini iskola sem kivétel ez alól, főleg, ha az em-
ber új diákként csöppen oda a már összeszokott közösségbe, mint Ida, vagy alapvetően kilóg a többiek közül, mint Benni. 
Az  iskolába egy napon új tanítónő érkezik, aki fejébe veszi, hogy megújítja az  iskola életét. Rokonán keresztül, aki egy 
mágikus állatkereskedés tulajdonosa, az iskolások egy-egy különleges állat gazdáivá válhatnak, amelyekkel csak ők tudnak 
kommunikálni. Az állatok pedig képesek arra, hogy vidámabbá tegyék és megkönnyítsék a gondokkal küzdő gyerekek 
mindennapi életét és kötődésükkel támogassák őket legjobb énjük kibontakoztatásában. Noha az emberi szereplők jel-
lemrajza, érzéseik bemutatása sem marad el, a  regény legizgalmasabb szála a gyerekek és a mágikus állatok egymásra 
találása és együttműködése, barátsága, amely még egy rejtély közös megoldására is képessé teszi őket. A kötet viszonylag 
nagy betűi, szellős nyomtatása és rövid fejezetei ellenére sem igazán alkalmas teljesen kezdő olvasóknak, mivel így is sok 
benne a szöveg, hosszadalmasak és elsőre nem mindig a legkönnyebben érthetőek a leírások, összefüggések, valamint mi-
nimális az illusztrációk mennyisége és látványossága. Egy 2-3. osztályos azonban már élvezi a történet felolvasását és maga 
is megbirkózik vele. A történet a sárkányok és a gyerekek bensőséges kapcsolata miatt az Így neveld a sárkányodat-soro-
zatra emlékeztet, az iskolai közeg és a mágikus fantáziavilág miatt pedig a Harry Potterre. A Mágikus állatok iskolájának Ma-
gyarországon színházi feldolgozása is megtekinthető a Kolibriben, a történet folytatásai pedig több kötetben elérhetőek.

z akoz a  és an lsá os 
ö éne ek  e én ek
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Marék Veronika: Öcsi és Bátyó (Vivandra Könyvkiadó)
Aki óvodásként kedvelte Boribon vagy Kippkopp történeteit, egészen más jellegű meséket olvashat most. A nagy családok-
ban elkerülhetetlenek a testvérek közötti heves viták és szándékos civakodások. De ha egyszer a két tesó békét köt, attól 
kezdve máris elválaszthatatlan jóbarátok lesznek. Nincs ez máshogy Öcsi és Bátyó között sem. Marék Veronika testvérpár-
jának történetei – amelyek eredetileg régi gyerekújságokban jelentek meg – megmutatják a mai gyerekeknek, milyen volt 
a világ, amikor még nem volt számítógép és mobiltelefon. Könnyű olvasmány a kezdő olvasók számára is, hiszen a rövid 

történeteket képregényszerű illusztrációk egészítik ki.

Finy Petra: Milu Egyiptomban (Pagony Kiadó)
Finy Petra négy részből álló sorozatának első kötete az ókori Egyiptomba röpíti vissza a gyermeket és a felnőttet Milu, az el-
sős kis� ú és Bátor, a kutya – valójában időutazó sárkány – társaságában. Új barátok és egy izgalmas feladat vár mindenkit, 
melynek célja megmenteni a � atal fáraót. Vajon sikerül nekik? Egyedül olvasva már hét éves kortól meg tudja válaszolni 
a kérdést a gyermek a könyv elolvasásával. A szöveg egyszerűsége és érthetősége mellett Pásztohy Panka rajzai teszik még 
elevenebbé és követhetővé a történetet. A kiadó önálló olvasást segítő Most én olvasok!-sorozatának részeként az iskolai 

olvasástanulást frissen megkezdő olvasónak szól és az 1. olvasási szinthez tartozik a könyv.

Berg Judit: Rumini (Pagony Kiadó)
Rumini egy szeretetreméltó, okos és agyafúrt kisegér, aki folyton a legkülönbözőbb kalandokba keveredik. Csavargóként 
ismerjük meg, de hamarosan a Szélkirálynő nevű hajó fedélzetén találjuk magunkat a társaságában, ahol hajósinassá lép 
elő, és megkezdi kalandos tengeri utazását Pelevár és a varázslatos kikötői bazár felé. Átjut a Ragacs-tengeren, túljár a vér-
szomjas polip eszén, kiszabadul a Batka-szigetről. Igaz barátot is szerez, akit elveszít és újra megtalál, megtanulva, milyen 
fontos a barátság, és hogy az élethez mindig kell egy kis csintalanság is. A Rumini nem véletlenül nyerte el az év legjobb 
gyermekkönyvének díját 2007-ben. Tökéletes arra, hogy a gyerekek első önállóan elolvasott regénye legyen második-har-
madik osztályban, de esti közös olvasásra is kiváló. A rövid fejezeteknek köszönhetően könnyen emészthető, követhető, 
mégis szövevényes, kalandos a történet. A regénysorozat további köteteiben a Szélkirálynő újabb és újabb kalandos útjain 
lehetünk Rumini útitársai. A Ruminihez kapcsolódóan römi kártyajáték, valamint társas táblajáték is kapható, illetve akár 

a budapesti Bartók Pagonyban a Rumini szabadulószobát is meglátogathatja a család vagy az osztály.

z akoz a  és an lsá os 
ö éne ek  e én ek
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Molnár Krisztina Rita: Borostyán, az időkapus (Móra Kiadó)
Kultúrtörténeti fejtegetéseket hallgatni gyerekként, valljuk be, nem mindig túl izgalmas. Ha azonban mindez úgy történik, 
ahogy Dorkával, máris érdekessé és szerethetővé, élményszerű tanulássá válik. A nyolc éves Dorka egy átlagos iskolás, aki 
anyukájával gyakran jár az Ausztria területén ma is elérhető, látogatható Fraknói várban, mivel anyuka idegenvezetéseket 
tart. A kislány az unalmas, hosszas, felnőttes fejtegetések hallgatása helyett szívesebben bóklászik, jól ismeri a helyet, de 
a hely szellemét átható szövevényes, kalandos történetek, legendák csak akkor tárulnak fel előtte, amikor a várkapu fölött 
láncokon lógó, kapuőrző nílusi krokodil megszólítja az éppen kavicsokat gyűjtő, kincskereső kislányt. Borostyán, a barátsá-
gos, bölcs, időkapus krokodil mesélni kezd gazdájáról, a várban lakó egykori Esterházy Pál hercegről, és persze szülőhazá-
járól, Egyiptomról, vadregényes időutazásra hívva a történeteket hallgató kislányt. A könyv arra mutat szép példát, ahogy 
a szerző más gyerektörténeteiben is megszokhattuk, hogy miként lehet lélekmelengetően varázslatos világot teremteni, 
ahol a mai világban élő gyerek is hiteles válaszokat kap a kérdéseire. Dorka és Borostyán rendhagyó történeteinek füzére 
úgy közvetít alapvető értékeket, tradíciókat, tudást, hogy fel tudja kelteni a kíváncsiságot a történeti-tárgyi értékek megis-
merése iránt. Nem kizárt, hogy végül mi is kedvet kapunk egy várlátogatásos kiránduláshoz, miután vagy miközben együtt 
olvassuk ezt a magával ragadó, minden szempontból igényes könyvet, amelyet Szalma Edit rajzainak harmonikus, patinás 
világa és a fejezetek elején szereplő szép Esterházy Pál-idézetek visznek még közelebb a regényes történelmi világhoz.

Nógrádi Gábor: PetePite. Az apu én vagyok (Móra Kiadó)
Gondoltál már arra, hogy egy nap szívesen lennél az apu? Pete Péter egy reggel arra ébred, hogy pontosan úgy néz ki, mint 
édesapja. Amikor szembe találkozik saját magával a lakásban, hamar kiderül a turpisság. Péter és apukája varázslatos mó-
don testet cseréltek egymással. Eleinte hatalmas káosz uralkodik el rajtuk, majd idővel sokkal jobban megismerik egymás 
életét és képesek lesznek helytállni a másik szerepében is. Nógrádi regénye segítséget nyújthat a gyermekeknek abban, 
hogy könnyebben megértsék a szüleik döntéseit, cselekedeteit. Emellett a szülőknek is tanulságos olvasmány lehet, ho-
gyan is vélekednek a gyermekek a felnőtt létről. A PetePite lányoknak szóló párja, Az anyu én vagyok! című regény.

z akoz a  és an lsá os 
ö éne ek  e én ek
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Jacqueline Wilson: Bízd csak rám, anyu! (Animus Kiadó)
Sadie egy életrevaló, határozott és vidám kislány. Anyukája bébiszitterként dolgozik, de váratlanul in� uenzás lesz. Pihe-
nésre van szüksége, ezért Sadie ápolgatja, sőt mi több, még a munkában is átveszi a helyét. Ám a gyerekek lefoglalása 
nem könnyű és főleg nem kislányoknak való feladat. Ebben a mókás történetben Sadie bebizonyítja, hogy egy kilenc éves 
kislány már nem is annyira kicsi. Képes felelősségteljes nagylányként viselkedni és megugrani az előtte álló akadályokat, 

ha muszáj.

Sara Pennypacker: Tehetséges Klementin (Könyvmolyképző Kiadó)
A könyvben egy szerethető, harmadik osztályos kislány, Klementin a főszereplő, aki úgy érzi, semmihez sincs tehetsége. 
Nem tud énekelni, táncolni, verset mondani, hangszeren játszani. Sok iskolás gyerek ismerheti ezt a frusztráló érzést, s vá-
gyik arra, hogy megmutathassa, ő is jó valamiben. Mivel Klementinnek nincs önbizalma, megretten az iskolai „Ki Mit Tud?” 
hallatán. Vajon vállal-e szerepet Klementin ezen az  iskolai programon? Segítségére lesz-e valaki? Mindezekre megleljük 
a válaszokat. Ideális választás azoknak, akik szeretik a vidám és  fordulatokkal teli történeteket. Többszörösen díjnyertes 

olvasmány, 8-9 éves kortól ajánlott.

z akoz a  és an lsá os 
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Is e e e esz ő 
és  é zéken ő kön ek 

 gyerekeknek

Ivona Brezinová: Add a mancsod! (Móra Kiadó)
Cézár segítőkutyának tanul, hogy gazdájának, a 9 éves kerekesszékes Juleknek segítsen a hétköznapokban boldogulni. Az író-
nő a kutya szemszögéből meséli el az apró történéseket. Így ismerkedhetünk meg a mozgássérültség okozta problémákkal, 
melyek megnehezítik a mindennapokat, pl. ajtó, asztal� ók kinyitása, lámpa felkapcsolása, öltözködés (akár csak egy zokni 
le- és felhúzása), apró tárgyak felemelése a földről stb. A gyerekek Cézár által tekinthetnek be a többi speciális segítőkutya 
szerepkörébe is, mint amilyen a hegyi mentőkutya, a drogkereső rendőrkutya, a vakvezető kutya. A fogyatékkal élő gyere-
kek nehézségeit, félelmeit is megismerhetjük, a technikai kellékek közül pedig az elektromos kerekesszéket vagy a vakoknak 
és gyengén látóknak készült felolvasóprogramot. Mindezek olyan alapvető eszközök a fogyatékkal élők életében, melyek szá-
mukra nélkülözhetetlenek, míg az egészséges gyerekek talán nem is ismerik őket. A könyv közérthető, egyszerű stílusban 
íródott, könnyen olvasható, érthető. A történet elolvasása után beszélgethetünk a gyerekekkel a fogyatékkal élők kiszolgálta-
tottságáról, ezzel is segítve a megértést és az elfogadást.

Christina Braun: Mi micsoda? Junior – a világűr (Tesslo�  Babilon)
Érdekel a világűr, hogy milyenek a bolygók és a csillagok vagy mit csinál egy űrhajós? Akkor ezt az izgalmas, interaktív isme-
retterjesztő albumot neked ajánljuk. A MI MICSODA-sorozat igényes, szórakoztató része ez, amely már kezdő olvasóknak, 
önálló tanulmányozásra is ajánlott.

Böszörményi Gyula: Emberke színe (Csimota Kiadó)
A Csimota Kiadó Tolerancia-sorozatának mindegyik darabja jó szívvel ajánlható arra a célra, hogy a gyerekekben lévő elfo-
gadást, empátiát, toleranciát, multikulturális nyitottságot fejlesszük. Böszörményinek az emberiség születéséről és sokszí-
nűségéről, a másság elfogadásáról szóló meséjén kívül a sorozatban a legkülönbözőbb témakörökben, magyar és külföldi 
szerzőktől egyaránt szerepelnek kötetek pl. A háború értelmetlenségéről (pl. Az ellenség), a gyermeki kirekesztettségéről 
(pl. Lenka; Palkó; Nóra), a fogyatékkal élők elfogadásáról és jogairól (pl. Lili; Jogod van). A sorozat mesésebb darabjai (pl. 
Illatok és Hangok Őrzője; A szomorú kacagány) inkább az óvodás korosztálynak valók.

Anna Claybourne: Az emberi test 30 másodpercben (Tesslo�  Babilon)
Ha kíváncsi vagy az emberi test működésére, akkor ebben a könyvben 30 hihetetlen témáról olvashatsz. A TUDÁS 30 MÁ-
SODPERCBEN című könyvsorozat elkalauzol a legkülönbözőbb tudományterületekre. A könyv rövid, 30 másodperces foga-
lommeghatározásokkal, színes illusztrációkkal segít a kis kezdő biológusoknak a téma megismerésében és megértésében.

2323
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Paul Harrison: Leonardo da Vinci 30 másodpercben (Babilon Kiadó)
Feltalálta a tankot. Hidakat épített. Megfestette a világ egyik legismertebb festményét. Rengeteget alkotott, tervezett, de 
ezek többségét nem fejezte be. Egy különleges kor különleges embere volt Leonardo da Vinci, akinek élete és kora eleve-
nedik meg a sorok között. A fontos fogalmak magyarázata, a lényeg kiemelése segíti a megértést a legkisebb olvasóknak is, 

akik számára a gazdagon illusztrált mű segítségével jónéhány kreatív küldetés végrehajtása is lehetővé válik.

Finy Petra: A csodálatos szemüveg (Naphegy Kiadó)
Vajon mitől lehet egy szemüveg csodálatos, aminek „[…] Nem volt különösebben szép kerete, se szivárványos üvege […]”. 
Az öt éves kis Kovács Áron is kapott egy ilyen szemüveget, s egy új világ nyílt meg előtte: többek között a gördeszkája Ferrá-
rivá, az Erzsébet-híd dinoszaurusz csontvázzá lényegült át. A szemüveg nem feltétlenül jelent hátrányt – ezt hangsúlyozza 
Finy Petra kötetében, Herbszt László magával ragadó illusztrációi segítségével. Szülői segítséggel már öt évesen, önállóan 

olvasva viszont csak nyolc éves kortól nyílik meg ez a világ.

Shona Innes: Az internet olyan, mint a pocsolya (Kolibri Kiadó)
A mai információs társadalomban, amikor a digitális bennszülött gyerekek sajnos igen korai életkorban (túl korán) kapnak a ke-
zükbe különféle okos eszközöket, s azokon keresztül sokszor számukra át nem látható és nem kontrollálható módon online játé-
kokat, kommenteket, videókat érnek el, nem lehet elég korán kezdeni a médiaműveltség fejlesztését és az internet használatának 
a  tanítását. Az ausztrál klinikai szakpszichológus szerző könyve óvodás kortól kisiskolás korig lehetővé teszi, hogy a gyerekek 
számára érthető módon, szemléletesen foglalkozzunk az internet és az okoseszközök adta lehetőségekkel, valamint a használatuk 
által rejtett tartalmi veszélyekkel és függőségekkel, illetve azzal, hogy az i� ú felhasználó hogyan védheti meg magát és adatait, 
hogyan azonosíthatja a számára életkori szinten nem megfelelő tartalmakat, miként védekezhet a zaklatás ellen, hogyan és kiktől 
várhat útmutatást és segítséget. E könyv használata és a téma megbeszélése otthoni és iskolai közegben is nagyon fontos lenne.

Friederike Wilhelmi: Miért jön vissza a bumeráng? (Móra Kiadó)
Ha szeretnéd bejárni a tudomány és kultúra világát, izgalmas kérdésekkel és meglepő válaszokkal, akkor ez a könyv neked 
való. A kérdéseket három válasz követi, amelyek közül neked kell eldöntened, hogy melyik lehet a helyes válasz. Ha lapozol, 
megtudhatod, hogy jól választottál-e. Ez az izgalmas könyv, a Miért sós a tenger? című kötet folytatása. 8 éves kortól ajánlott.
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Csányi Dóra – Simon Krisztina – Tsík Sándor: Papírszínház. Módszertani kézikönyv (Csimota Kiadó)
A papírszínház (kamishibai) japán eredetű történetmesélési mód. A  papírszínház a  mesekönyveket, történeteket színházzá 
alakítja, nagyméretű illusztrált lapok, egy keret és az „előadó” segítségével. A lapok mindegyikén a történet egy-egy epizódja 
jelenik meg, melyet a mesélő a közönséggel szembefordulva ad elő. A keretben megjelenő képek egyszerűek, messziről is jól 
láthatóak. A szöveg többnyire rövid, közelít a színházi szövegek struktúrájához, a dialógusokra helyezi a hangsúlyt és kevés leíró 
részt tartalmaz. Ez utóbbi szerepét a képek veszik át. A módszert általános iskolás alsós, felsős és középiskolás diákok esetében 
egyaránt sikerrel alkalmazhatjuk. Lehetőség van arra, hogy a diákok szövegértési és történetalkotási készségeit fejlesszük azzal, 
hogy egy történet feldolgozása, értelmezése során ők maguk készítik el a  fontos epizódok képeit, amelyek alapján később 
mesélni lehet. A papírszínház kellékeinek felhasználásával maguk is lehetnek mesélők, illetve hallgatóságként bekapcsolhatjuk 
őket egy interaktív történetmesélés folyamatába. A mai gyerekek körében különösen kedvelt és jól alkalmazható a papírszínház 
módszer. Hasonlóképpen hatékonyan alkalmazható néhány, szintén a történetmeséléshez illeszthető játékos és kreatív techni-
ka, amely szintén használható az olvasási és szövegértési, szövegalkoási készségek fejlesztésére is, mint pl. a képregényalkotás 
hallott vagy olvasott történet alapján, a meseposztó készítés és annak alapján való mesélés, a Dixit kártyák és a Story kockák 
használata az önkifejezés és a történetalkotás inspirálására, vagy a digitális történetmesélés pl. LEGO Story Starterrel, tablettel.

Is e e e esz ő
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Göbel Orsolya: Önmagunkban elmélyülten: stresszcsökkentő, értéknövelő, integrációt elősegítő, 
meditatív fantáziajátékok óvodások és kisiskolások számára (L’Harmattan Kiadó)
A kötet szerzője Klaus W. Vopel képzeletjátékait adaptálva kínál a mesék világát idéző nyelvezettel megírt varázsjátékokat 
a gyerekek kreatív, interaktív, meditatív foglalkoztatásához, fejlesztéséhez. A bemutatott, mozgással, rajzolással társított fantá-
ziajátékok fejlesztik az érzelmi intelligenciát és a szociális készségeket, segítik a gyerekeket érzelmeik kifejezésében, megosz-
tásában, kezelésében. A játékok egyik legfontosabb hozadéka, hogy támogatják a mai gyerekek életéből gyakran fájdalmasan 
hiányzó befelé � gyelés, nyugalom, csend és énidő középpontba helyezését és gyakorolását. A mai, versengéssel, frusztráci-
óval és stresszel teli világban hatalmas érzelmi támogatást jelenthet a gyerekeknek, ha van olyan hozzáértő felnőtt, aki ilyen 
gyakorlatokkal is foglalkoztatja őket. Másrészt nagyon érdekes és fontos törekvés, hogy a digitális bennszülöttek média és a 
kütyük által megnyirbált, elszegényített belső fantáziájának adjunk teret és időt, fejlődési és kibontakozási lehetőséget. A kö-
tetben bemutatott játékok elsősorban a  pedagógusoknak és  a  segítő szakmát űzőknek, mentálhigiénés szakembereknek 
jelenthetnek nagy segítséget, de a szülők is haszonnal forgathatják, sok elemét beépíthetik az otthoni játékokba.
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Kádár Annamária – Kerekes Valéria: Mesepszichológia a gyakorlatban. Az önbecsülés 
és a küzdőképesség megalapozása gyermekkorban (Kulcslyuk Kiadó)

A pszichológus és  meséléskutató-pedagógus szerzőpáros módszertani ötlettára a  szülők és  pedagógusok számára kínál 
a mesék, történetek érzelmi fókuszú, játékos feldolgozásával kapcsolatos játékötleteket, értelmezési mankókat és foglalko-
zásvázlatokat kínál a  gyermekek érzelmi fejlesztéséhez. A  kötet bemutatja az  érzelmi fókuszú történetfeldolgozást segítő 
Mesét Másként módszert. Külön fejezetben foglalkozik az egészséges énképhez szükséges személyes élettörténet megal-
kotásának és a családtörténet személyes értelmezésének lehetőségeivel a gyermekek körében. A könyv fejezeteinek végén 
a szerzők külön a szülőknek és külön a pedagógusoknak címzett alfejezetekben adnak konkrét ötleteket a  történetekhez 
alkalmazható foglalkoztató tevékenységek, játékok kapcsán. Otthoni kipróbálásra csábít pl. a családi napló- és időkapszula 
készítése, a családi legendárium felidézése, a családi fényképalbumok alapján való történetalkotás, a jelentős helyek felke-
resése és a rólunk való beszélgetés, vagy olyan kreatív technikák, mint a mesélő kavicsok, a mesélő növények, a születés-
napi útlevél, a családi memóriajáték készítése. A pedagógusoknak szóló alfejezetben szerepel pl. a családi mesterségekről 
való beszélgetés, a nézőpontváltó játék, interjúkészítés a gyerekekkel az óvodai és az  iskolai közösség életéről, a gyerekek 
saját családi kultúrájának és szokásvilágának bemutatása kreatív eszközökkel. Sok ötletet kaphatunk a családi szokások, szer-
tartások, ünnepek identitásszervező, pozitív énképet erősítő szerepével kapcsolatban is pl. rítusok és szokások kialakítása, 
napindító és -záró gyakorlatok, emlékezésre épülő játékok (pl. emlékbefőtt), de szó esik a mesélés rítusának és a megfele-
lő mesélési technikánknak a  kialakításáról is. adnak gyakorlati, konkrét tanácsokat. A  Játsszunk! című fejezet a  Kádár An-
namária korábbi köteteiből ismert érzelmi intelligencia-fejlesztő (Lilla és Tündérbogyó) mesék világára kínál játékötlettárat.

Is e e e esz őés sze an  kön ek elnő eknek

Lantos Mihály: Lépéselőny. Tanulj meg tanulni! Tanulási stratégia a vidám diákévekhez (Bioenergetic Kiadó)
Több hatékony tanulási módszer létezik, amelyek ismerete előnyt jelent az élethosszig tartó tanulás folyamatában. A szer-
ző egyet mutat be ezek közül, saját komplex módszerét (Lépéselőny tanulási stratégia) és azt a célt tűzi ki, hogy a diákok, 
a �atal olvasók számára tegye érthetővé és alkalmazhatóvá. Ennek érdekében a kézikönyv közvetlen stílusban, életszerű 
példákkal alátámasztva mutatja be, hogyan válhat a tanulás könnyebbé, élménnyé. A Lépéselőny tanulási stratégia alkal-
mazásának szülői támogatásáról egy másik kötet szól Tanítsd meg tanulni! címmel, hogy a szülők is praktikus ismeretekkel, 

technikákkal, tudással segíthessék gyermekeiket az önálló ismeretszerzés útján.
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Molnár Krisztina Rita – Lack� János: Titkos versműhely. Kreatív írás ötletek és tippek (Móra Kiadó)
Az itt ajánlott két kiváló kortárs magyar költő ötlettára kettejük hosszú évek alatt felhalmozódott alkotói és oktatói tapasztala-
tára épül, hiszen nemcsak évek óta írnak, hanem kreatív írás műhelyeket is szerveznek, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. 
A kézikönyv célja, hogy hozzáférhetővé tegye a nyelvvel való művészi bánás alapvető technikáit, hogy azokat bárki beépít-
hesse a foglalkozásába és diákként pedig kipróbálhassa. Hiszen nem jó, ha a diákok csak kötelező tantárgyként tekintenek 
az olvasásra és az írásra, az lenne az ideális, ha a kreatív potenciált látnák meg benne, amely nekik is rendelkezésükre áll. Régen 
rossz, ha a vers az iskolában csak kötelezően bebi�ázandó memoriter, amit nem szabad elrontani feleletkor. Azért tanítsunk 
versírást, hogy azáltal a gyerekek jobban megismerjék és sokrétűbben fejezzék ki önmagukat, vagy tudjanak re�ektálni bár-
mire, ami bennük és körülöttük van. A kötet gyakorlatai világos instrukcióikkal, humorukkal és a bemutatott (sokszor diákok 
írásaiból vett) szemléletes példákkal alkalmassá válnak arra, hogy akár harmadik osztálytól ilyen módon is foglalkozzunk a szö-
vegértelmezéssel és szövegalkotással, amihez nem elengedhetetlen a verstani és elemzői tudás sem, csak a képzeletet kell 
szabadjára engedni és a kreatív ént kell mozgósítani, no meg persze nem árt követni a bemutatott mintaszövegeket.

Jane Nelsen: Pozitív fegyelmezés. Gyakorlati kézikönyv, mely segítséget nyújt gyermekünk felelősség-
tudatának, problémamegoldó és együttműködési készségének kifejlesztéséhez (Reneszánsz Könyvkiadó)
A gyermeknevelés művészet, melyhez elengedhetetlen a szülő önismerete és a fejlődőképessége. Ezen az úton segít előre 
minket a pozitív fegyelmezés módszere, mely a gyermek iránti tiszteleten és segítőkészségen alapul, kivéve a nevelésből 
a büntetés, a megszégyenítés hagyományos eszközét. Arra kínál megoldást szülők és tanárok részére, hogy hogyan lehet 
emberséges és határozott neveléssel rend és szabadság otthonunkban és az iskolában. A könyv nagy segítség lehet azok 
számára, akik szeretetteljes, az egyéni kibontakozást támogató kapcsolatra vágynak gyermekükkel, tanítványukkal.

Kim John Payne: Egyszerűbb gyermekkor. 
Hogyan neveljünk nyugodtabb, boldogabb, magabiztosabb gyermekeket? (Kulcslyuk Kiadó)
Ez a nyolc nyelven megjelent bestseller iránymutató, egyszerűsítő módszer ahhoz, hogy felgyorsult világunk rohanó gyer-
mekévei élhető, örömteli időszakká váljanak, melyben nem a haszon- és célelvűség a rendező elv. Kevés kell a boldogság-
hoz – bár a fogyasztói társadalom nem ezt sugallja. Miért egyszerűsítsünk? Hogy gyermekünk környezete, életének ritmusa 
és időbeosztása a lelki egészségét, nyugalmát és boldogságát szolgálja.
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Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság. Mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? Válogatás 

Vekerdy Tamás legjobb előadásaiból (Kulcslyuk Kiadó)
Nyilvánvaló, hogy az  egészséges személyiség, ahogy az  önismeret és  az  érzelmi megküzdőképesség, ahogy minden más 
nagyon alapvető készség, képesség és attitűd fejlesztése is az érzelmileg megtartó családi (és iskolai, közösségi, társadalmi) 

háttéren kell alapuljon. Ha viszont nincs önismeretünk és önkritikánk, illetve arról szóló 
ismeretünk, hogy a magunk eszközeivel mi a teendőnk ezeken a területeken, akkor ké-

sőbb a segítő szakemberek sem mindig tudnak segíteni, vagy csak nagyon nehezen 
és csak többé-kevésbé tudják pótolni, korrigálni a hiányokat, hibákat, sérülé-

seket. Tehát mi kell ahhoz, hogy gyermekeink, tanítványaink sikeresek le-
gyenek az életben? A válasz egyszerű: érzelmi biztonság, és minden más 

csak azután következik! Ha a gyermek érzelmileg megtartó, elfogadó, 
szerető környezetben nő fel, ahol van módja teljesértékű gyermekéle-
tet élni, akkor van a legnagyobb esélye arra, hogy később jó és teljes 

élete legyen, ahol önmaga tud lenni. A közelmúltban elhunyt kiváló 
szerző tíz legjobb előadásából még életében összeállított és szer-

kesztett kötet a tőle megszokott közérthető, világos, őszinte stí-
lusban kalauzolja a  felnőtt olvasót, hogy mi mindenből is áll 

és  hogyan teremthető meg a  sikeres neveléshez szükséges 
érzelmi biztonság.

nagyon alapvető készség, képesség és attitűd fejlesztése is az érzelmileg megtartó családi (és iskolai, közösségi, társadalmi) 
háttéren kell alapuljon. Ha viszont nincs önismeretünk és önkritikánk, illetve arról szóló 

ismeretünk, hogy a magunk eszközeivel mi a teendőnk ezeken a területeken, akkor ké-
sőbb a segítő szakemberek sem mindig tudnak segíteni, vagy csak nagyon nehezen 

és csak többé-kevésbé tudják pótolni, korrigálni a hiányokat, hibákat, sérülé-
seket. Tehát mi kell ahhoz, hogy gyermekeink, tanítványaink sikeresek le-

gyenek az életben? A válasz egyszerű: érzelmi biztonság, és minden más 
csak azután következik! Ha a gyermek érzelmileg megtartó, elfogadó, 
szerető környezetben nő fel, ahol van módja teljesértékű gyermekéle-
tet élni, akkor van a legnagyobb esélye arra, hogy később jó és teljes 

élete legyen, ahol önmaga tud lenni. A közelmúltban elhunyt kiváló 
szerző tíz legjobb előadásából még életében összeállított és szer-

kesztett kötet a tőle megszokott közérthető, világos, őszinte stí-
lusban kalauzolja a  felnőtt olvasót, hogy mi mindenből is áll 

és  hogyan teremthető meg a  sikeres neveléshez szükséges 
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Vekerdy Tamás: Gyerekek, óvodák, iskolák (Saxum Kiadó)
Aki korszerű pedagógiai kérdésekben kíván tájékozódni, biztosan nem kerülheti meg Vekerdy Tamás munkásságát. A kö-
zelmúltban elhunyt, méltán nagyhatású és népszerű pszichológus sok tanulságos és megszívlelendő, bátor és őszinte ne-
veléslélektani gondolatot (olykor komoly rendszerkritikát is) fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy mi lenne a dolga, 
feladata, helyes hozzáállása az egészséges lelkületű, sikeres gyermekeket nevelni vágyó szülőknek és pedagógusoknak. 
Saját gyermekeink, tanítványaink esete igazolhatja azt a szomorú tényt, hogy az átlagos magyar oktató-nevelő intézmény-
rendszer nem gyerekközpontú, mivel ritkán veszi � gyelembe a gyermek természetes ritmusát, ér-
deklődését, igényeit. „A magyar gyerek soha nincs ott, ahol van – az óvodában az iskolába készül, 
az alsó tagozaton a felsőre, a felsőn a középiskolára, a középisko-
lában az  egyetemre…” – írta Vekerdy a  Kisgyerekek, óvodások 
című könyvében. A hajsza az iskolában is folytatódik, sőt, foko-
zódik. Vajon beszállunk-e mi is? Vagy lázadunk, mert világos, 
hogy a nagy versenyben és célzott fejlesztési dömpingben 
alig vagy egyáltalán nem marad a gyereknek ideje a sza-
bad tevékenykedésre, játékra, a családdal töltött minősé-
gi időre, a pihenésre, és mindannak a ráérős megélésére 
és befogadására, ami az adott életkori szakaszban fontos 
lenne. A szerző könyveit olvasva talán sikerül önkritikát 
gyakorolnunk, hogy a  teljesítménycentrikus hajsza he-
lyett a  gyerekek számára minden életkorban a  legked-
vezőbb környezetet tudjuk megteremteni. Elsősorban 
a gyerekek jól felfogott érdekében, hogy egészséges, sza-
bad személyiséggé és sikeres emberré váljanak.

Is e e e esz ő
és sze an  kön ek 

elnő eknek

rendszer nem gyerekközpontú, mivel ritkán veszi � gyelembe a gyermek természetes ritmusát, ér-
deklődését, igényeit. „A magyar gyerek soha nincs ott, ahol van – az óvodában az iskolába készül, 
az alsó tagozaton a felsőre, a felsőn a középiskolára, a középisko-
lában az  egyetemre…” – írta Vekerdy a  Kisgyerekek, óvodások 
című könyvében. A hajsza az iskolában is folytatódik, sőt, foko-
zódik. Vajon beszállunk-e mi is? Vagy lázadunk, mert világos, 
hogy a nagy versenyben és célzott fejlesztési dömpingben 
alig vagy egyáltalán nem marad a gyereknek ideje a sza-
bad tevékenykedésre, játékra, a családdal töltött minősé-
gi időre, a pihenésre, és mindannak a ráérős megélésére 
és befogadására, ami az adott életkori szakaszban fontos 
lenne. A szerző könyveit olvasva talán sikerül önkritikát 
gyakorolnunk, hogy a  teljesítménycentrikus hajsza he-
lyett a  gyerekek számára minden életkorban a  legked-
vezőbb környezetet tudjuk megteremteni. Elsősorban 
a gyerekek jól felfogott érdekében, hogy egészséges, sza-
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The Animals Save the Planet: a youtube-on elérhető jónéhány 
elérhető humoros kis� lm gyerekeknek a környezettudatosság, 
környezetvédelem témájában

Animal 4D+ Augmented Reality Flashcards: látványos 
szemléltetéshez az állatvilágról való tanulás során használható, 
egyszerű nyomtatón kinyomtatott kiterjesztett valóság kártyákkal, 
amely az ingyenesen letöltött applikációval, tabletről működik

Az én könyvtáram projekt: országos projekt, amelynek 
weboldalán (www.azenkonyvtaram.hu) a módszertani részben 
szakmódszertani műhelyek tanulmánykötetei olvashatóak (pl. 
Juhász Valéria és Radics Márta tanulmánya és ötlettára a szókincset 
fejlesztő játékokról), valamint olvasásfejlesztés, szövegértés, digitális 
kompetencia és könyvtárhasználat témában, korosztályok szerint 
kereshető mintaprogram adatbázis érhető el

Gyerekirodalmi Adatbázis: http://ki2.oszk.hu/gyerekirodalom/
az OSZK szolgáltatása, amely nemek és életkor szerint kereshető 
annotációkat tartalmaz klasszikus és kortárs gyerek- és i� úsági 
irodalmi művekről

Nevelési Tudásdepó mintaprogramok: http://olvasas.opkm.hu/
portal/menu/nevelesi_tudasdepo_mintaprogramok__bongeszo
az OPKM Olvasás portálján kidolgozott pedagógiai 
mintaprogramok, szabadon letölthető óratervekkel, 
feladatötletekkel a digitális kompetenciák, a szövegértés, a kritikai 
gondolkodás és a könyvtárhasználat, információkeresés fejlesztésére

Magyar Gyermekirodalmi Intézet: www.gyermekirodalom.hu

Magyar Irodalomterápiás Társaság: http://www.irodalomterapia.hu/

Magyar Olvasástársaság: http://www.hunra.hu/

Gyermekmagazinok kisiskolásoknak: Csodaceruza; Mikkamakka; 
Tappancs Suli; Tudorka
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A Csorba Győző Könyvtár Pécs városának több pontján önálló gyermekkönyvtárakkal és gyermekrészlegekkel várja olvasóit. A gazdag 
könyvkínálat mellett folyóiratok, CD-k, DVD-k, hangoskönyvek színesítik a választékot. A gyermekek számára különböző témákban 
rendezvényeket, pályázatokat, versenyeket, könyvtári foglalkozásokat szerveznek munkatársaink.

Hasznos tudnivalók:
• Nagykorú kíséretében és felügyelete mellett a 14. életévét be nem töltött kiskorú olvasójegy nélkül is beléphet könyvtárainkba.
• A beiratkozás 16 éven aluliak számára ingyenes, de szülői jótállói nyilatkozat kitöltése szükséges.  
• Beiratkozáskor a gyermek és egy szülője a személyazonosságát igazoló iratokkal kell, hogy igazolja magát.
• Egy hónapra egy olvasójegyre 10 db könyvet lehet kölcsönözni.
• A kölcsönzési határidőt 2 alkalommal lehet meghosszabbítani személyesen, telefonon vagy online.
• A kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekért  naponta 20 Ft/dokumentum késedelmi díjat kell fi zetni.
• A könyvekre előjegyzést lehet kérni, melynek összege 100 Ft/db. Az előjegyzés személyesen történhet, melynek teljesüléséről 

e-mailben értesítjük olvasóinkat.

ELÉRHETŐSÉG
Cím: 7622 Pécs, Universitas u. 2/A.

Telefon: (72) 501-500 / 28022 mellék és (72) 501-690
E-mail: korbirodalom@baralib.hu

Web: http://korbirodalom.baralib.hu



A Már én is olvasok! a kisiskolás korosztályba tartozó gyermekeknek és szüleiknek, nagyszüleiknek, 
pedagógusaiknak szóló olvasásnépszerűsítő és könyvajánló segédlet. Kiadványunk a mai gyerekek számára érthető, 

élvezhető, szerethető gyermekirodalmi és ismeretterjesztő műveken túl az olvasási, szövegértési készségek fejlesztésére 
is alkalmas játékokat és fejlesztő módszereket ismertet, feladatötleteket, foglalkozásterveket és szakirodalmat javasol.




