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Gyermek könyvek
Török Melinda: Furfangos kísérletek, ügyes kezek:készségfejlesztés: otthoni, óvodai és iskolai
foglalkozásokhoz. Budapest: Dialóg Campus, cop., 2014.

A természettudományok és a művészetek oktatásában az egyik legfontosabb alapelv, hogy "munka
közben tanul a gyerek". Ebben a könyvben gyönyörűen összeolvad a kézimunka és a tudomány a
kísérletező gyermek szeme előtt. A szerző gyakorlott kézzel válogatta össze azokat a területeket,
melyekben egyszerű, de élvezetes kísérleteken keresztül lehet sok mindent megtanulni. A könyv anyaga
szakköri foglalkozásokon és otthon egyaránt jól használható, ismereteket gyarapító és készségfejlesztő
gyakorlatokként.

Babucs Éva: Gondri gazdát keres. Budapest: Geopen, 2015.

Gondri csillogó, fekete szőrű kiskutya. Három hónapos, és már nagyon várja, hogy neki is legyen
gazdája, de nem kell senkinek. Bánatában elhatározza, hogy elindul és maga keresi meg a gazdáját. Így
kezdődik a Gondri-sorozat első könyve. A kiskutyának útközben számtalan különös kalandban lesz része.
Találkozik egy segítőkész versenybiciklivel, a világ legaranyosabb cicáival, egy elveszett óriástökkel…
Bár Gondri mindenkinek segíteni próbál, és őt is mindenki segíti, nem olyan egyszerű megtalálni, amire
annyira vágyik…

Reider, Katja: Dinótörténetek: első olvasó élményeim. Budapest: Fabula Stúdió, 2008.

Ez a tojás más, mint a többi! Panni éles szemét a legapróbb részlet sem kerüli el. És valóban! Éjszaka a
tojásból egy aranyos kis dinó bújik elő. Panni öröme határtalan. Hiszen él-hal a dinókért! A 2. A-ban
nagy az öröm. Az osztály múzeumlátogatásra megy. De nem akármilyen múzeumba! Egy dinókiállítást
fognak megnézni. Marci ördögi tervet eszel ki, hogyan tréfálhatná meg Lacit az őslények segítségével.
Négy vidám történet a dinók szerelmeseinek!
Hanauer, Michaela: Történetek kiscsikókról. Budapest: Fabula Stúdió, 2012.

Zsuzsi alig bír magával: kedvenc lova kiscsikót vár! Suli után mindig a lovardába siet, hogy meglátogassa
Dallast. Egyik nap Dallast nem találja a helyén. A ló nyomtalanul eltűnt! Zsuzsi izgatottan a keresésére
indul, és hatalmas meglepetésben lesz része...
Juli és Tomi nem kisebb izgalmakat él át a lovastanyán. Egy stáb jelenik meg, hogy filmet forgassanak.
Mindketten szívesen szerepelnének a produkcióban, de nem ők az egyetlenek. Beni, a kiscsikó is sztár
szeretne lenni...

Miler, Zdenek: A kisvakond és a tavasz. Budapest: Móra, cop. 2015.

A kedves kis történetben megtudhatjuk, hogyan segít Kisvakond hazatalálni a fészekből kipottyant kis
cinkének.

Miler, Zdenek: A kisvakond és a nyár. Budapest: Móra, cop. 2015.

A kisvakond nagy szeretettel gondozza a virágokat. Mi történik az odúba bezárt szőrös hernyókkal? A
nyár csupa csodás meglepetés! 12 oldalas színes leporelló.

Parachini-Deny, Juliette: Az ellopott aranyérem. Pécs: Alexandra, 2015.

Lili, Andi és Félix rajonganak a pónilovakért. Pattanj te is nyeregbe, és éld át velük a Kaland póniklub
izgalmas eseményeit!

Telegdi Ágnes: Cinkenapló. Budapest: Ring-Color Kft., cop. 2015.

Varászlatos könyv egy cinkecsalád életéről, mely a szerző postaládájában cseperedett fel egy tavaszon. A
cinkeszülők maguk mesélik el, hogyan választották ki a postaládát, építgették fészküket, és nevelték fel
fiókáikat. A kirepülés után is találkozunk még velük, de hogy hogyan, az már a könyvből derül ki.
60 színes oldal, 40 ragyogó természetfotó, 25 meseszép grafika teszi egyedivé a könyvet.
Kicsiknek és nagyoknak, valamint a madarak szerelmeseinek ajánlom e lenyűgöző művet.

Marék Veronika: Boribon tojást fest. Budapest: Pozsonyi Pagony, cop. 2015.

Annipanni reggel azzal kelti Boribont, hogy ma van a locsolás napja! Boribon kipattan az ágyból, és
kimegy locsolni a kertbe. Nem tudja, hogy húsvéthétfő van! Annipanni mindent elmagyaráz. Legalább 10
fiút vár vendégségbe, mindenkinek fest egy tojást, de Boribonnak nem engedi, hogy segítsen, mert ez a
lányok feladata. Boribon mégis elcsen egy tojást, és összepacázza, aztán eldugja. Nagy szerencse, mert
szegény cicát senki sem locsolta meg, és nagyon szomorú! Boribon meglocsolja, és a cica ad neki egy
tojást pont azt, amit Boribon festett.
Boncsér Orsolya: Fogd rá a jetire! Budapest: Naphegy Kiadó, cop. 2015.

Üdvözlünk a Nokedli mesék világában! Főhőseink olyan állatok, akiknek nem jutott hely az
ismeretterjesztő könyvek száraz hasábjain. Itt van rögtön a jeti. Nem létezik, mégis mindenért őt
hibáztatják.
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Boncsér Orsolya és Csordás Levente első, 25 éveseknek szánt kötete remek alkalmat kínál a közös
játékra. A finoman megmunkált illusztrációkban bőven akad böngészni való, a szellemes, tréfás csattanót
rejtő versek pedig játékos formában segítenek feldolgozni a gyerekek hétköznapjaiban gyakori
helyzeteket.

Pastis, Stephan: Megint én: Ciki Miki 3. Budapest: Ciceró, cop. 2015.

"Ha valaha eszedbe jutna, hogy alkalmazz egy Totál nevű jegesmedvét, és ha valaha eszedbe jutna, hogy
azt a jegesmedvét bevedd üzlettársnak a nyomozóirodádba, és ha valaha eszedbe jutna, hogy annak az
irodának a nevét „Ciki RT.”-ről Totál Ciki Rt.”-re változtasd a kedvéért, először tudnod kell a
következőket:
A jegesmedve napi húsz órát alszik.
És eszedbe ne jusson ezt szóvá tenni!
Mert ha megteszed, a medve bejelenti, hogy ideje téli álmot aludnia, és átalussza a következő három
hónapot."

Miles, Chris: Hű, de nagy vagy! Budapest: Manó Kv., 2015.

Jack Sprigley nem egyszerűen későn érő típus: inkább örök éretlen. Lassan tizenöt éves, és még semmi
jele nála semmiféle férfiasodásnak.
Ami még ennél is rosszabb: a barátai egész szünetre eltűntek, nem is hallott felőlük. Jack azt feltételezi,
hogy végleg búcsút intettek neki és gyermektestének, és már annyival előrébb tartanak, hogy pasizni meg
csajozni kezdtek. Jack megszívta.
De a fejében hamar megszületik a tökéletes terv, hogyan nyerheti vissza barátait: egyszerűen csak el kell
játszania, hogy ő is kamaszodik.
Chris Miles ausztrál gyerekkönyv-szerző első ifjúsági regénye igazi szókimondó kamasz-humorral
fűszerezve járja körbe a tizenéves fiúk serdüléssel kapcsolatos mindennapi problémáit.
Olyan ez a könyv, mintha Adrien Mole írta volna az Egy ropi naplóját!

Barnholdt, Lauren: Titkok és exek éjszakája. Budapest: Móra, 2015.

Eliza teljesen kikészül, amikor eltűnik legértékesebb holmija: a lila notesza, amiben listát vezet
mindarról, amit szeretne, de nincs mersze megtenni. Amikor megtudja, hogy a füzetet az expasija nyúlta
le, akkor aztán totál bepánikol. És joggal. Mert Cooper és barátai – egy titkos fiúszövetség tagjai –
megzsarolják: ha nem állja ki egyetlen éjszaka alatt a noteszben szereplő összes próbát, felteszik a füzetet
a netre.

Smale, Holly: Geek girl 1.: a lány, akit soha senki nem vett észre. Budapest: Manó Könyvek Kiadó Kft.,
2015.

Harriet Manners tudja, hogy egy macska fülében 32 izom van, hogy az egy napi járásra lévő hely 27 750
méter messze van, és azt is, hogy egy átlagember naponta 15 alkalommal nevet. Azzal is tisztában van,
hogy a denevérek mindig bal irányba repülnek, ha előjönnek az üregükből, és hogy a dinamit egyik
alkotóeleme a mogyoró. Azt viszont nem tudja, hogy vajon miért nem kedveli őt senki az iskolában. Így
hát, amikor Harrietet felfedezi egy modellügynökség, megragadja a lehetőséget, hogy új emberré váljon.
Még akkor is, ha ez azzal jár, hogy ellopja a legjobb barátja álmát, magára vonja ősellensége, Alexa
haragját, és újra meg újra hülyét csináljon magából a pofátlanul jóképű modell, Nick előtt. És még akkor
is, ha hazudnia kell azoknak, akiket a legjobban szeret. Bár ott van mellette segítőtársnak a mindig lelkes
és izgatott apja, meg az überstréber zaklatója, Toby is, mégis egyik divatkatasztrófa követi a másikat, és
Harriet lassan rájön, hogy a divat kulisszái között ugyanúgy nem találja a helyét, mint a hétköznapi
világban. Vajon sikerül-e stréberből menő csajjá változnia, miután a régi élete szinte már darabokra
hullott, vagy mindent elszúr az új életében is?

Smale, Holly: Geek girl 2.: a lány, aki mindig mindent félreért. Budapest: Manó Könyvek Kiadó Kft,
2015.

Harriet Manners sok mindent tud.
- Az embernek általában 70 000 gondolat fordul meg a fejében naponta.
- A pillangónak négyezer izma van.
- Egy átlagos ember egy tonna ételt fogyaszt el egy év leforgása alatt.
- Strébernek lenni + modellnek = a cuccaidon újabb és újabb graffitik jelennek meg.
A fiúkról viszont egyértelmű, hogy semmit nem tud. Pedig fergeteges tokiói modellútja alatt minden
eddig összegyűjtött tudását becserélné, ha csak halványan sejthetné, mit is kezdjen egy bizonyos sráccal...

Szántai Zita: B épület: Hűvösvölgyi Gimnázium 3.: Tomi nagy titka. Budapest: Studium Plusz Kiadó,
cop. 2014.

A nyár elején a csipetcsapat útnak indul, hogy a következő három hónapjukat egy számukra teljesen
ismeretlen faluban, Láposlapun töltsék el. Viszont, ahogyan az lenni szokott, semmi sem úgy alakul,
ahogy arra számítottak... De Borinak össze kell szednie magát, hiszen nagy döntéseket kell meghoznia a
nyár folyamán, amiknek komoly tétjük van. Ráadásul ott van Tomi titka és ez az egész bonyolult ügy is,
aminek pontot kéne tennie a végére, mielőtt már túl késő lenne. És eközben a többiek is olyan furcsán
viselkednek.

Cowell, Cressida: Így neveld a sárkányodat 3.: Hablaty Harákoló Harald. Budapest: Digitanart Stúdió,
2014.

III. Hablaty Harákoló Harald, a valaha élt legnagyobb viking hős története folytatódik!
Ha Harald nem lenne, akkor valószínűleg a vikingek már kihaltak volna. Először a Gigantikus Maximus, aztán a
Számkivetett kalózok, most pedig a Rómaiak törnek az életükre.
De hogy is kezdődött az egész?
Hablaty és jó barátja, Halvér az első Ellenséges Hajó Megszállása nevezetű órán a halászok megfélemlítése helyett
véletlenül eltévednek, és egy római hajót szállnak meg, ahol megpillantják a halottnak hitt Álnok Alvint. Nagyot
téved Hablaty, amikor azt hiszi, nem fordulhatnak rosszabbra a dolgok. Kezdetnek például ellopják tőle az Így
tanulj sárkányul című könyvét. Továbbá Fogatlan fogságba kerül, egy minisárkányból majdnem vacsora lesz, a
Cápaférgek pedig elszabadulnak
Haraldnak ismét Hősként kell helytállnia
"Remek mese egy kezdetben (is) ügyefogyott fiúról, aki fokozatosan ráeszmél, milyen tehetségek szunnyadnak
benne. Ahogy haladunk előre, Harald apró léptekkel bár, de egyre közelebb kerül a Hőssé váláshoz, bár ez nem
megy olyan könnyedén, mint a hollywoodi séma szerint. Kezdetben saját apja sem hisz benne, ellenlábasa, a vad és
erős (és büdös) Takonypóc sokszor egyenesen a halálát kívánja, és a folyton primadonnát játszó sárkánya is
alaposan megnehezíti az életét."
meseutca.hu

Cowell, Cressida: Így lehetsz kalóz: Így neveld a sárkányodat 2.Budapest: Digitanart Stúdió, 2014.

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. Vajon megtalálja Hablaty Szörnyű Szőrmók kincsét, mielőtt
Álnok Alvin ráteszi a kincsre a mancsát? És ha Hablaty kinyit egy dobozt, amelyen az áll, hogy NE NYISD KI,
akkor vajon életben marad, hogy elmesélje a történetét? Az emlékiratok második kötetéből azt is megtudhatjuk,
hogyan szerezte híres kardját, és hogyan zajlott le első találkozása legnagyobb ellenségével, Őfelségével és
Ővérengzőségével, a Számkivetettek Vezérével, és kiderül, milyen rettenetes titkot őriz Szörnyű Szőrmók Kincse.
A kritikusok és a nézők szívét egyaránt elnyerte a DreamWorks Animation produkciójában készült Így neveld a
sárkányodat című film. A film alapját szolgáló könyv - Harald emlékiratainak második kötete - egy részletesebb és
még színesebb világot mutat be, ahol a filmből már jól ismert szereplők újabb lélegzetelállító kalandokba
keverednek.
"A könyvet olvasva az oldalunkat fogjuk a nevetéstől. Csodálatosan megírt regény... minden oldala vicces."
Lovereading4kids.

Snow, Alan: A jó, a rossz és a sajt: doboztrollok 3. Budapest: Kolibri, 2015.

Nagy a baj Sajthidán! A föld fölött és a föld alatt egyaránt. Veszélyben a doboztrollok és a káposztafejek
élőhelye is. Ráadásul a gaz Suvasznak újabb rettenetes tervei vannak, hogy még több keserűséget
okozzzon Sajthida lakóinak
Vajon Arthurék képesek túljárni az eszén? Megmentheti egy maroknyi csapat a várost?
Cowell, Cressida: Így beszélj sárkányul: Így neveld a sárkányodat 3. Budapest: Digitanart Stúdió,
2014.

III. Hablaty Harákoló Harald, a valaha élt legnagyobb viking hős története folytatódik!
Ha Harald nem lenne, akkor valószínűleg a vikingek már kihaltak volna. Először a Gigantikus Maximus,
aztán a Számkivetett kalózok, most pedig a Rómaiak törnek az életükre.
De hogy is kezdődött az egész?
Hablaty és jó barátja, Halvér az első Ellenséges Hajó Megszállása nevezetű órán a halászok
megfélemlítése helyett véletlenül eltévednek, és egy római hajót szállnak meg, ahol megpillantják a
halottnak hitt Álnok Alvint. Nagyot téved Hablaty, amikor azt hiszi, nem fordulhatnak rosszabbra a
dolgok. Kezdetnek például ellopják tőle az Így tanulj sárkányul című könyvét. Továbbá Fogatlan
fogságba kerül, egy minisárkányból majdnem vacsora lesz, a Cápaférgek pedig elszabadulnak
Haraldnak ismét Hősként kell helytállnia
"Remek mese egy kezdetben (is) ügyefogyott fiúról, aki fokozatosan ráeszmél, milyen tehetségek
szunnyadnak benne. Ahogy haladunk előre, Harald apró léptekkel bár, de egyre közelebb kerül a Hőssé
váláshoz, bár ez nem megy olyan könnyedén, mint a hollywoodi séma szerint. Kezdetben saját apja sem
hisz benne, ellenlábasa, a vad és erős (és büdös) Takonypóc sokszor egyenesen a halálát kívánja, és a
folyton primadonnát játszó sárkánya is alaposan megnehezíti az életét."
meseutca.hu

Lowe, Dave: A hörcsögöm egy kém. Budapest: Kulinária, cop. 2014.

Ismét akcióban a zseniális hörcsög, Büdöspopsi és gazdája, a kilencéves Ben! A nagy sikerű, parádés
humorú Büdi és Ben könyvsorozat második részében az eszes hörcsög és a talpraesett kisfiú rablók után
nyomoznak. Vajon ki fosztogatja a környék házait? Kalandos feladatukhoz csupán egy pingvinjelmez,
néhány
rajzszög
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A Sheffield-díjas könyvsorozat a 7-12 évesek önálló olvasását segíti elő egyszerű mondatokkal, rövid
fejezetekkel, nagyméretű betűkkel és rengeteg poénnal.

Lowe, Dave:A hörcsögöm egy gigasztár. Budapest: Kulinária, cop. 2015.

Új kaland elé néz a káprázatosan okos hörcsög, Büdöspopsi és gazdája, a kilencéves Ben! A népszerű és
vicces Büdi és Ben könyvsorozat harmadik részében Büdi elindul a kisállatok tehetségkutató versenyén.
Ám hamar kiderül, hogy rögös út vezet a dobogó tetejéig. Pedig a zseniális hörcsög a győzelem kedvéért
még gördeszkázni is megtanul. Túléli-e Büdi a nagyra törő terveket? A Sheffield-díjas könyvsorozat a 712 évesek önálló olvasását segíti elő egyszerű mondatokkal, rövid fejezetekkel, nagyméretű betűkkel és
rengeteg poénnal..

Smith, Lisa Jane: The secret circle = A titkos kör 3.: Az erő. Szeged: Könyvmolyképző K., 2014.

Cassie bekerült a suli legmenőbb – és leghalálosabb – klikkjébe. Ám az erőnek nagy ára van, és a lány
nem is sejti, milyen veszélyek lesnek rá. A Titkos Kör két vezetőjének ellentétes céljai közt vergődve
Cassie-nek végül döntenie kell, mit választ: New Salem megmentését vagy az elbűvölő Adam iránti
veszedelmes szerelmét, amely feldúlhatja az egész Kört. A jó és a rossz közötti végső harcban vajon elég
erős lesz Cassie természetfeletti hatalma, hogy megmentse barátait a veszélytől? Vagy áldozatul esik az
ártó erőknek?

Cognolato, Luca: A láthatatlan hős: egy igaz ember budapesti története. Budapest

Van egy gyönyörű zsidó legenda, mely szerint Isten azért nem pusztítja el a világot, noha az tele van
gonoszsággal, mert az emberi történelem minden pillanatában él a földön harminchat igaz ember olyan
férfiak és nők, akik egyszerűen nem tűrik az igazságtalanságot. Senki sem tudja a nevüket, és ők sem
tudják magukról, hogy az igazak közé tartoznak. Giorgio Perlasca is ilyen Igaz Ember volt. Ebben a
fiataloknak szóló regényben megelevenedik a történelem egyik legembertelenebb időszaka: 1944-45.
Miközben a szovjet csapatok nyugat felé törnek előre, a fővárosban rekedt zsidókat az éhség és a hideg
mellett a német és magyar nácik esztelen támadásai tizedelik. Ekkor egy olasz húskereskedő elhalasztja
saját hazautazását azért, hogy annyi embert mentsen meg, amennyit csak tud. Amikor a spanyol
nagykövet elhagyja a várost, úgy tűnik, a követség oltalma alatt álló zsidók számára elveszett minden
remény. Nincs más hátra, Perlasca megpróbálja megmenteni őket, ehhez azonban egy utolsó, elképesztő,
hihetetlenül kockázatos hazugságra van szükség. Végül 5 200 zsidót sikerült megmentenie. Budapesten.

Marchant, Jackie: Danny Tooty kalandjai: meglógott a pókom! Szeged: Könyvmolyképző Kiadó, 2015.

Valami roppant rettenetes dolog történt!
Annyira borzasztó, hogy szinte el sem tudom mondani. De azért megpróbálom.
Sybil eltűnt!
(Na, nem a nővérem, Sibble. Ha ő tűnne el fel lennék dobva. Tökre.)
Az én gyönyörű, nyolclábú góliát madárpókom, Sybil tűnt el. De ha van ember, aki a végére járhat ennek
a borzalomnak, az én vagyok, Danny Tooty szuperhős, helyi híresség és zseniális kapus.

Holm, Jennifer L.: A tizennegyedik aranyhal. Budapest: ciceró, cop. 2015.

Galilei. Newton. Salk. Oppenheimer.
A tudomány képes arra, hogy megváltoztassa a világot – de vajon mehet túl messzire?
A tizenegy éves Ellie soha nem rajongott a változásért. Például szörnyen hiányzik neki az ötödik osztály.
Meg a legjobb barátnője. Még szegény aranyhala is, aki kilehelte a lelkét. Aztán egy nap furcsa fiú
bukkan fel az életében. Állandóan főnökösködik. Kissé lökött. De a legfurcsább az, hogy gyanúsan
hasonlít Ellie nagypapájára, a tudósra, akit mindig is megszállottan foglalkoztatott a halhatatlanság
kérdése…
Jennifer L. Holm magával ragadó könnyedséggel és sok-sok humorral mesél a tudományról, miközben
lenyűgözően izgalmas kérdéseket boncolgat életről-halálról, családról-barátságról, halhatatlanságról és
lehetőségről.

Gyarmati Zsuzsanna: A kísérletezés varázslatos világa 2.: 100 otthon elvégezhető kísérlet nem csak
gyerekeknek. Dunakeszi: LaBeGer Hungary Kft., cop. 2015.

A természettudományos ismeretek megértésének elengedhetetlen alapja a felfedezés, a kísérletezés
öröme. Sokkal könnyebb az új ismeretek elsajátítása az iskolában, ha a gyermeknek van már rálátása az
adott témakörre. Éppen ezért a könyv már az óvodás korú gyermekek részére is tartalmaz néhány
egyszerű feladatot a körülöttünk lévő környezet megismerésére, természetesen felnőtt segítsége mellett. A
könyv mégis elsősorban 9 év fölötti gyermekek részére készült, de akár a felnőttek is könnyedén
ráakadhatnak az őket érdeklő feladatokra. Ezért ajánlom ezt a könyvet szinte az egész család részére.

