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Köthe, Rainer: Nyomozás. (Mi Micsoda? sorozat) Budapest: Tessloff és Babilon, 2011.

A Mi Micsoda sorozat legújabb kötete izgalmas, a civilek számára ismeretlen világba
kalauzolja az olvasót. A könyv áttekinti a bűnözés és a bűnüldözés történetét, bepillantást
nyújt a helyszínelésbe, a nyomok elemzésének módszereibe, megismerteti a nyomozás
folyamatát a bűncselekmény felfedezésétől a tettes letartóztatásáig.
Feldman, The: Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival. Az élő bolygó. Budapest:
Egmont-Hungary, 2012.

A Földön pezseg az élet, mozgásban van minden. A bolygó kering és forog, és minden
folyamatosan változik rajta: napszakonként, évszakonként és évente is. A könnyen érthető
szöveg és a rengeteg színes fénykép segítségével, Micimackó és barátai útmutatásai alapján a
gyermekek felfedezhetik, hogyan működik és változik bolygónk, és ez milyen hatással van a
növények, az állatok és az emberek életére.

Hindley, Judy: Hogyan működik a test? Budapest: Gulliver, 2010.

Gondoltad volna, hogy a tested olyan, mint egy tökéletesen működő, izgalmas gépezet? Pedig
nem is olyan nehéz elképzelni! Az agyad számítógép-gyorsasággal dolgozza fel a beáramló
információkat. Az izmok mozgásra serkentik a csontokat, akár a rugók a címlapon látható
gépembert. A fehérvérsejtek, a test harcedzett katonái pedig mind egy szálig elpusztítják a
bacilusokat. Ebből a könyvből ügyes gépek segítségével ismerheted meg a tested működését.
Azt is megtudhatod, mi kell ahhoz, hogy az alkatrészek olajozottan, precízen dolgozzanak, s
még véletlenül se rozsdásodjanak be!
Bondarenko, Birgit: Ma elmegyünk a gyerekorvoshoz. (Mi Micsoda? Mini sorozat)
Budapest: Tessloff és Babilon, 2011.

Mira lehorzsolta és nagyon beütötte a karját a játszótéren. Orvoshoz megy az anyukájával. A
vidám rajzokon és történeten keresztül lapról lapra figyelemmel kísérhetjük, mi történik az
orvosi rendelőben. Gyermekünkkel a könyvlapozgatás közben újra és újra megbeszélhetjük,
mire kell várnunk, mivel lehet játszani a váróban, vagy mivel hallgatja meg a doktor néni a
kicsik szívverését. Csiklandozó érzés, mikor a vizsgálat során a kisfiú hasát megtapogatja az
orvos. Az oltás egy kicsit fáj: jó, ha felkészítjük rá gyermekünket, utána viszont folytatódhat a
játék! Hazafelé ki kell váltani a receptet: a gyógyszertári kaland sem maradt ki a könyvből. A
végén minikvíz egy vicces jelenettel feleleveníti mindazt, amit a könyvből megtudhattunk a
sztetoszkópról, az oltásról, a hőmérőről vagy a csipeszről.
Marti, Tatjana: A vasút. (Mi Micsoda? Junior sorozat) Budapest: Tessloff és Babilon,
2011.

Kik irányítják a vonatot? Mióta közlekednek vonatok? Hogyan tartják karban a vonatokat?
Misi és Balázs vonattal utaznak Németországba a keresztszüleikhez. Útközben felfedezik a
szerelvény összes kocsiját, látják, amint mellettük éppen új sínpárt fektetnek, találkoznak a
kalauzzal, hosszú alagutakon és hidakon robognak át, sőt, egy igazi gőzmozdonyt is elpöfög
mellettük. A sorozat ezen kötetéből a kis olvasó megtudhatja, mi minden van egy
pályaudvaron, mi hajtja a vonatot, hogyan állítják a váltókat és hányféle vonat létezik. A
felhajtható kukucskálók alatt további érdekességek és rejtvények lapulnak!

