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Kedves Szülő, Nagyszülő!
A Csorba Győző Könyvtár (Pécs) nagy sikerrel adta közre 2013-ban az Olvasásra születtem! Ismeretterjesztő és könyvajánló
segédlet szülőknek c. kiadványát, amely 0-3 éves korosztályú gyerekek szüleinek és nagyszüleinek szóló mesekönyvek és
gyermeknevelési szakkönyvek ajánlóit tartalmazza. A kis kiadvány előzménye volt, hogy a Csorba Győző Könyvtár 2012-ben
indította el az Irány a Tudás! – Sokszínű olvasás- és könyvtárfejlesztés Baranyában elnevezésű (TÁMOP 3.2.4.A-11/1) programját.
Fontos hangsúlyozni, hogy az olvasás megszerettetését nem lehet elég korán kezdeni, így a lehető legkorábban érdemes
a gyerekekkel megismertetni a könyvek világát. Az olvasás, ezáltal az ismeretszerzés szeretete szükségszerű ahhoz, hogy a
gyerekek minél nyitottabbak legyenek, befogadják a körülöttük lévő világot, továbbá, hogy érzékenyekké és fogékonyakká
váljanak a szépre, így élve teljes életet.
A Csorba Győző Könyvtár munkatársai nagyon sokat tesznek azért, hogy elősegítsék Pécs városában és Baranya megyében
az olvasás népszerűsítését. Ezen a területen nélkülözhetetlen munkát végeznek a gyermekkönyvtárosok, akik az elmúlt
években, napi munkájuk során szoros szakmai kapcsolatot alakítottak ki olyan országosan ismert szakemberekkel, akikkel
közösen, gondos munkával válogatták ki a jelen kiadványban szereplő könyveket, és írtak hozzájuk ajánlókat Önöknek.
Munkatársaink és a velük együtt dolgozó szakemberek célja az volt, hogy a szülőknek és nagyszülőknek segítséget adjanak,
hogy milyen mesekönyveket olvassanak a piciknek, valamint olyan szakkönyveket ajánlanak Önöknek, amelyek segítséget
{' ,,�
nyújtanak a gyermeknevelésben.
Miszler Tamás
igazgató
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A Babavar6 program engem - sot pontosabban fogalmazva minket - a legjobb idopontban talalt meg,
else gyermekunket vartuk, nagy izgalommal keszulve a szuloi szerepre. Eros ketsegek es sziklaszilard
elhatarozasok kozott ingadozva tervezgettuk harmunk kozos jovojet, megelve mindazokat a
szorongasokat es oromoket, amelyek mar szuleink es az o szuleik minket var6 idejet is kitoltottek. Mindezt
persze csak azutan ismertem fel, amikor mar a Babavar6 csoportban hozzank hasonl6 fiatal parokkal es
tapasztalt szulokkel osztottuk meg gondolatainkat, a kiindulasi pontkent hasznalt irodalmi szovegekrol. A
csoportvezeto felkeszultsegenek hala - ezuton ,is koszonet munkajaert -, az irodalmi alkotasokt61
termeszetesen es szinte eszrevetlenul jutottunk el szemelyes torteneteinken keresztul a minket.
foglalkoztat6 kerdesekig, kozben pedig kedves es kival6 embereket ismertunk meg. Az egyutt toltott ido
erteket mutatja, hogy mindig gyorsan elrepult, s minden, az utazassal jar6 kenyelmetlenseg ellenere, meg
a kilencedik h6napban is visszajartunk, hogy az utols6 alkalmakat se mulasszuk el.
Kislanyunk az6ta megszuletett, es a varakozassal jar6 boldogsagot az ismerkedes
naponta megujul6 creme valtotta fel. A Babavar6 program mar csak emlek, de
nemcsak egy a kilenc h6nap szep emlekei kozul, hanem az egyik olyan, ami
felismertette velunk a varakozas es az egyutt toltott ido melyebb erteket es .·
ertelmet.

Kovacs Gabor
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A babáknak csörgő-zörgő, érdekes felületű, változatos textúrájú pancsolókönyvek, textil- és habkönyvek, színes karton leporellók és
lapozók valók, amelyek fontos szerepet kapnak a könyvekkel való ismerkedésben.
A babák ezekkel a könyvekkel, mint bármi más érdekes tárggyal, manipulálhatnak,
szájukba vehetik, rághatják, kezükben forgathatják, tapinthatják, s együtt nézegethetik a felnőttel, aki a látottakról beszélhet nekik. Az egyszerű, színes képek megnevezése, felismerése a szókincset, a lapozgatás a finommozgásokat fejleszti,
a normál és babanyelvre épülő közös „olvasás” és „beszélgetés” pedig
minden résztvevő számára fontos érzelmi élmény, az értékes
együtt töltött idő szerves része.
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Mintás állatok (Manó Könyvek)
lsmerj meg néhany mintát ennek a különlegesen kialakított könyvnek a segítségével! A simogatható, domború
képek igazán élvezetessé teszik a tanulást.
Háziállatok – habkönyv (Móra Kiadó)
A babáknak szóló habkönyvben kivehető figurák találhatók. A lapok puha tapintásúak. Az 1-2 éves kicsiknek
ajánlott habkönyv fejleszti a kézügyességet és a memóriát. Hasonló habkönyv a kiadó Vadállatok című kiadványa is.
Állatóvoda – Babamozi (Móra Kiadó)
Kicsi könyv a kicsi kéznek, akár egy miniatűr bábszínházban. Játékos tanulás, izgalmas meglepetések. Kukkants be a képek mögé, húzd ki a füleket, csúsztasd el a figurákat – így egész... A sorozatban létezik Játszótér,
Gyereknap és Milyen a barika? című babamozi is.
Konrád, a kishajó – Pancsolókönyv spriccelős játékkal (Móra Kiadó)
Puha pancsolókönyv vidám, színes rajzokkal és a kádban külön használható, spriccelős játék hajóval. A sorozat
hasonló darabja a Delfin – Tengeri pancsolókönyv, Az elveszett bárány – Bibliai mesék és a Frici, a furgon.
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Könyvajánló babáknak

Babaszemmel - állatkölykök a természetben (Móra Kiadó)
A sorozat köteteit lapozgatva játékos és élvezetes módon tárul fel a természet az egészen kis gyerekek számára.
A lapozó látványos fotók segítségével ismerteti meg a kicsiket az állatokkal, a formákkal, a színekkel, számokkal,
mennyiségekkel. A sorozat hasonló darabja a Mennyi? – Számok a természetben és a Háromszög – Formák a
természetben.
Eric Carle: A telhetetlen hernyócska (Pozsonyi Pagony Kiadó)
Eric Carle sok-sok különleges montázstechnikával készült mesekönyve közül a legelső es legismertebb egy kis
hernyóról szól, aki hétfőn keresztülrágta magát egy a aImán, de továbbra is éhes maradt, kedden keresztülrágta
magát két körtén, de továbbra is éhes maradt, szerdán három szilván, és így tovább, és így tovább - míg jól nem
lakik - és gyönyörű pillangó nem válik belőle. A kedves kis történeten túl a gyerekek általában nagyon kedvelik
a könyv oldalait díszítő számos kis lyukat, amelyekkel rendhagyó módon lehet játszani.
Zdeněk Miler, Jiři Žaček: Első kisvakond könyvem (Móra Kiadó)
Miler méltán közkedvelt kisvakond történetei már a pancsolókönyvek oldalain, fürdés közben is lapozhatóak.
Az első kisvakond könyvem és a hasonló formátumú A kisvakond barátai kedvelt fürdőjátékok, amelyek alkalmat adnak arra, hogy mosakodás közben is képeket nézegessünk és történeteket meséljünk.
Albert elefánt textilkönyv rágókával (Lilliputiens, Pozsonyi Pagony Kiadó)
A fogzás minden csecsemőnél nehéz időszak. Ilyenkor hívhatjuk segítségül Albert elefántot: a puha, hipoallergén textilből készült könyvecske élénk színei felkeltik a baba érdeklődését, fejlesztik a szem-kéz koordinációt,
a rajta lévő rágóka pedig segít enyhíteni a fogzás okozta kellemetlen érzést. Kímélő programon mosógépben is
mosható. Rózsaszín árnyalatokból készült textilkönyv is elérhető Liz tündér textilkönyv címen. A nagykereskedelmi forgalomban és egyedi kézműves termékként is találhatunk hasonló könyveket.
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Egy, kettő, három – Ilyenek a számok (Tessloff Babilon Kiadó)
Jó játék a számok megismerése! Egy elefánt, két virág, három lepke És te tudsz már számolni? Kicsi könyv a
legkisebbeknek az 1-ről, a 2-ről, a 3-ról a 4-ről és az 5-ről. 18 hónapos kortól ajánlott.

Kicsi és nagy – Ilyenek az ellentétek (Tessloff Babilon Kiadó)
Jó játék az ellenétek megismerése! Nagy a zsiráf és kicsi az egér. Hangos az oroszlán és csendes a hal. Gyors a
nyúl és lassú a kígyó. Kicsi könyv a legkisebbeknek az ellentétekről és különféle állatokról. 18 hónapos kortól
ajánlott.
Marék Veronika: Boribon, merre jársz? (Pozsonyi Pagony Kiadó)
Régi, kedves barátunk, Boribon most a bölcsiseket ismerteti meg a járművekkel. Minden gyerek, aki elmúlt kéthárom éves, ismeri Boribon történeteit. Ezzel a keménylapos babakönyvvel immár a legkisebbek is szívükbe
zárhatják Boribont. A karton lapozó könyvein szereplő színes képek ezúttal Boribonról és a járművekről mesélnek.
Altató (Holnap Kiadó)
A gyermekeknek készült versválogatás a legkisebbekhez szól. Gazdag Erzsi, Gyulai Pál, Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós, Szilágyi Domokos es Weöres Sándor mellett a kortárs gyermekirodalomba is bepillantást nyer az
olvasó. A meghitt esti együttlétek idejére gyermekdalokat, a kicsiket álomba ringató altatók mellé kottákat és
népi mondókakat gyűjtöttek össze. A magyarországi és határon túli költők verseit Győrfi András illusztrációi
teszik varázslatossá.
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Aszódi Éva:
T. Aszodi
Eva: Bóbita
Bobita álmos
almos (Móra
(Mora Kiadó)
Kiado)
A kepeskonyv
sok
kedves,
regi
altat6
emleket
idezi
fol,
es
tobb
uj,
hangulatos
esti
verssel
orvendezteti
képeskönyv sok kedves, régi altató emlékét idézi fel, és több új, hangulatos esti verssel örvendeztetimeg
mega
legkisebb
eppugy
a legkisebbkorosztalyt.
korosztályt.A Akotetben
kötetbenangol,
angol,francia,
francia,vietnami
vietnamies
és magyar
magyar altat6dalok,
altatódalok, nepi
népi mond6kak
mondókák éppúgy
megtalalhat6ak,
Mihaly, Kosztolányi
Kosztolanyi Dezső,
Dezsc5, Zelk
Zelk Zoltán,
Zoltan Weores
Sandor, Nemes
Nemes Nagy
Nagy
megtalálhatóak, mint Ady Endre, Babits Mihály,
Weöres Sándor,
Agnes
elmenyet
Hincz
Gyula
lfraian
gyenged
illusztraci6i
Ágnes es
és Cso6ri
CsoóriSandor
Sándorklasszikus
klasszikusversei.
versei.AAgyerekek
gyerekekirodalmi
irodalmi
élményét
Hincz
Gyula
líraian
gyengéd
illusztrációi teszik
teljessé.
teszik
teljesse.

Jozsef
Attila:
Altato
(Pozsonyi
Pagony
Kiado)
József Attila:
Altató (Pozsonyi
Pagony Kiadó)
,,Lehunyja kek
kék szemet
szemét az eg,
ég, lehunyja sok szemet
szemét a ház,
– aludj
,,Lehunyja
haz, dunna
dunna alatt
alatt alszik
alszik aarét
retaludj el
el szépen,
szepen, kis
kis Balázs.”
Balazs."
József Attila
verse
mostmost
lapozó
formában,
a költőaeredeti
Gyöngyösi
J6zsef
Attilaklasszikus
klasszikus
verse
lapoz6
formaban,
kolto kézirata
eredeti szerinti
keziratahelyesírással,
szerinti helyesfrassal,
Adrienn különleges
rajzaival jelenik
meg.jelenik meg.
Gyongyosi
Adrienn kulonleges
rajzaival
J. Kovács
J.
Kovacs Judit:
Judit: Kerekítő
Kerekito manó
manoegy
egynapja
napja(Naphegy
(NaphegyKiadó)
Kiado)
fázisában
levő,
egy-két
éves gyerekeknek
és szüleiknek
szólósz616
laJ.J. Kovács
Kovacs Judit
Juditlapozója
lapoz6jaaabeszédtanulás
beszedtanulaskorai
korai
fazisaban
levo,
egy-keteves
gyerekeknek
es szuleiknek
pozó-sorozat
első
kötete.
A
Kerekítő-könyvek
drámapedagógus
szerzője
ebben
a
könyvecskében
is
továbbviszi
lapoz6-sorozat elso kotete. A Kerekftc5-konyvek dramapedag6gus szerzoje ebben a konyvecskeben is
azt a bevált azt
gyakorlatot,
a szülőknek
szóló
játékötletekkel
a gyerekeknek
szöveget. A kicsik
tovabbviszi
a bevalt hogy
gyakorlatot,
hogy
a szuloknek
sz616kíséri
jatekotletekkel
kfseriszóló
a gyerekeknek
sz616
kedvelt
manófiguráját
Kállai
Nagy
Krisztina
kedves
rajzai
keltik
életre.
szoveget. A kicsik kedvelt man6figurajat Kallai Nagy Krisztina kedves rajzai keltik eletre.
Kacagtató 2. - ölbeli játékok magyar költők verseire (Móra Kiadó)
Kacagtato 2. - olbeli jatekok magyar koltok verseire (Mora Kiado)
Játsszunk a picikkel Kányádi Sándor, Veress Miklós, lllyés Gyula, Csanádi lmre es Zelk Zoltán soraira!
Jatsszunk
a
picikkel
Kanyadi
Sandor,
Veress
Miklos, velük
lllyes kántálas
Gyula, Csanady
es Zelkvers/versrészlet,
Zoltan soraira!
Érintsük meg a piciket, mosolyogjunk rájuk, mozogjunk
közben! Almre
bal oldalon
Erintsuk
meg
a piciket,
mosolyogjunk rajuk,
mozogjunk
veluk kantalas kozben ! A bal oldalon vers/versreszlet,
míg a jobb
oldalon
a hozzákapcsolódó
játék leírása
szerepel.
mfg a jobb oldalon a hozza kapcsol6d6 jatek lefrasa szerepel.
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Mészöly Miklos:
Miklós: Szomoru,
Szomorú,vidam
vidám(Mora
(MóraKiado)
Kiadó)
Meszoly
leginkább felnotteknek
felnőttekneksz616
szólómuveirol
műveirőlismert
ismertfr6írógyermekkonyve
gyermekkönyveszfnvonalas
színvonalassz6rakozast,
szórakozást,irodalmi
irodalmi baranA leginkabb
golást tesz lehetővé
az állatokkal
és a természettel
való játékos
ismerkedés
közben.
,,Nagy
fekete
fa a fabehabarangolast
tesz lehetove
az allatokkal
es a termeszettel
val6 jatekos
ismerkedes
kozben.
,,Nagy
fekete
a
vazott
réten.
Odaszáll
egy
Madár,
s
fázik:
csiii
...
csiii...
De
szomorú!
Patak
vize
fölött
kíváncsi
levél
és
ág.
A
behavazott reten. Odaszall egy madar, s fazik: csiii ... cs iii... De szomoru ! Patak vize folott kfvancsi level es víz
tükrében
is levél ésiság.
Ez es
vidám
dolog!”
ag.
A vfz tukreben
level
ag. Ez
vi dam dolog!"
Weöres Sandor:
Sándor: Bobita
Bóbita(Mora
(MóraKiado)
Kiadó)
Weores
A
magyar
gyermeklíra
művészi
rangra emeleseben
emelésében nagy
nagy resze
része van
van Weores
Weöres kolteszetenek.
költészetének. Ez
Ez aakolteszet
költészetazaz
A magyar gyermeklfra muveszi rangra
egészen
apró
miniatűrökben
is
képes
megfogni
es
megidézni
a
teljes
világot.
Nem
utolsósorban
pedig
képes
egeszen apr6 miniaturokben is kepes megfogni es megidezni a teljes vilagot. Nern utols6sorban pedig kepes
mindezt aa gyermekekkel
gyermekekkel isis megereztetni,
megéreztetni, meglattatni
megláttatni Hincz
HinczGyula
Gyulaelragad6an
elragadóanszep,
szép,aalfraval
lírávalosszeforrott
összeforrottszfnes
színes
mindezt
illusztrációival.
illusztraci6ival.

'��

imr
HCSKE

�
Hoc, hoc, katona
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Nemes
NagyAgnes:
Ágnes:AAlila
lilafecske
fecske(Mora
(MóraKiado)
Kiadó)
Nemes Nagy
,,Piros
dróton
ült
a
fecske,
//
piros
dróton
lila folt,
folt, I//
mert aa fecske
fecske lila
lila volt.
volt.” I//
,,Piros dr6ton ult a fecske, II piros dr6ton lila
I mert
" I
lsmerősen cseng Nemes Nagy Ágnes játékos gyerekverse. A klasszikussá vált kötet őszinte, szeretetteli sorait a
lsmerosen cseng Nemes Nagy Agnes jatekos gyerekverse. A klasszikussa valt kotet oszinte, szeretetteli sorait
amai
maigyerekek
gyerekekMolnár
MolnarJacqueline
Jacquelineérzékeny
erzekenyillusztrációival
illusztraci6ivalismerhetik
ismerhetikmeg.
meg.
Hóc, hóc, katona. Bölcsödések verseskönyve (Móra Kiadó)
Hoc,
hoc, kiadást
katona.megért
Bolcsodesek
verseskonyve
(Mora
Kiado)
E számos
versantológia
csokorba
gyűjti
az egy-két évesek számára a zeneiségükkel ható versikék
Eésszamos
kiadast megert
versantol6gia
csokorba
gyujti
az egy-ket
evesek
szamara
a zeneisegukkel
hat6 versikekés
ritmusjátékok,
népi mondókák
legjavát.
Akad
köztük
körjáték
es soroló,
népköltés
a világirodalomból
es
ritmusjatekok,
nepi
mond6kak
legjavat.
Akad
koztuk
korjatek
es
sorol6,
nepkoltes
a
vilagirodalomb61
es
modern magyar gyerekvers. Sokuk ismerősen cseng a fülünkben, hiszen nekünk is olvastak gyermekkorunkban,
modern
magyar
gyerekvers.
Sokuk
ismerosen
cseng
a
fulunkben,
hiszen
nekunk
is
olvastak
gyermekkorunkban,
néhányuk újdonság, amit a családi esteken szívesen osztunk meg a kisgyermekeinkkel.
nehanyuk ujdonsag, amit a csaladi esteken szfvesen osztunk meg a kisgyermekeinkkel.
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Könyvajánló kisgyermekeknek

Kányádi
Kanyadi Sándor:
Sandor: Zümmögő
Zilmmogo (Holnap Kiadó)
Kiado)
figyelő ember
A Kossuth-díjas
Kossuth- dfjasköltő
kolto 75.
75. születésnapjára
szuletesnapjara készült,
keszult, százegy
szazegy verset
verset tartalmazó
tartalmaz6 kötet
kotet a természetre
termeszetre figyelo
gyerekszeretetÉt es
eseletoromet
életörömetsugarozza.
sugározza.
gyerekszeretetet

Forrai Dalok
Katalin:
Katalinka.
Dalok (Móra
es Kiadó)
jatekok
Forrai Katalin: Katalinka.
es játékok
gyerekeknek
Barmelyik
gyerek
lehet
gyertya,
di6fa,
kiskacsa
vagy
eppen
cs6ka
nem
gyerekeknek
(Mora
Kiado)
Bármelyik gyerek lehet gyertya, diófa, kiskacsa vagy éppen csóka – nem kell ehhez más, csak az éneklés,kell
a
ehhez
csak felszabadító
az enekles,ereje.
a mozgas
es a jatek
felszabadft6
ereje. Forrai
Katalin, énekelhető
a legendas
mozgás mas,
és a játék
Forrai Katalin,
a legendás
zenepedagógus
olyan könnyen
zenepedag6gus
dalokat valogatott
egybe, amelyek
kapcsol6d6
dalokat válogatottolyan
egybe,konnyen
amelyekenekelheto
a hozzájuk kapcsolódó
játékok segítségével
fejlesztika a hozzajuk
kicsik ritmusérzékét,
jatekok
fejlesztik
a kicsik ritmuserzeket, hallasat, mozgaskulturajat es fantaziajat.
hallását,segftsegevel
mozgáskultúráját
es fantáziáját.
Szabo Magda:
Ki hol
lakik? (Europa
Konyvkiado)
Varró Dániel: Akinek a lába hatos – Korszerű
mondókák
kisbabáknak
(Manó
Könyvek)
A
kotet
kihajthat6
lapjain
sorakoz6
ket
versszakos
versikek
mindegyike
egyet
tudakol:
merre
van
Kortárs költőnk gyakorló apuka, amint ez a mondókákat olvasva rögtön egyértelművé válik az olvasóerdo-mezo,
számára.
tenger,
foly6,
kek
patak
allatainak
gyfkok,
r6kak,
mehek,
halak,
sunok,
mack6k,
ozek,
csigak
es
madarak
A kisbabás családok különféle élethelyzeteinek megjelenítése rendkívül érzékletes, ugyanakkor szellemes, ésotthona.
Szabo Magda
a gyermeklfra
kedvelt
kozeképezi
tartoz6le,jatekos
verssorait
ez alkalommal
Szalmaszól,
Edit
valóban korszerű,
ahogyan
azt az alcím
jelzi.darabjai
Napjainkat
korunk
gyermekeinek
és szüleiknek
grafikusmuvesz
igenyes
illusztraci6i
kfserik.
korunk magyar nyelvén.
Filzesi
Mondokaskonyv l.1.(Urbis
(UrbisKönyvkiadó)
Konyvkiado)
Füzesi Zsuzsa:
Zsuzsa: Mondókáskönyv
A
tobb
kotetben
megjelent,
igenyes
kiallftasu
munka
lapjain
tobb
szaz
mond6ka,
jatekos
hangulatu,
rovid
A több kötetben megjelent, igényes kiállítású munka lapjain több száz mondóka, játékos hangulatú, rövid
versike
kore
teremt
Fuzesi
Zsuzsa
szfnes
mesevilagot.
A
gazdag
kiadvanyban
az
ismert
mond6kak,
termeszeti
versike köré teremt Füzesi Zsuzsa színes mesevilágot. A gazdag kiadványban az ismert mondókák, természeti
targyu
tárgyú ritmikus
ritmikus versikek,
versikék, csufol6k,
csúfolók, kiszamol6k
kiszámolókmellett
mellettbosegesen
bőségesenakadnak
akadnakaz
azujdonsag
újdonságvarazsaval
varázsávalhat6
hatóritmikus
ritmiszovegek
is.
Akar
felnott
mondja/tanftja
a
dallamos
versikeket,
akar
a
kisgyerek
maga
forgatja/olvassa,
kus szövegek is.
egyforman sikerre es elmenyre szamfthatnak.
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lcinke-picinke. Népmesek óvodásoknak (Móra Kiadó)
A
gyerekek anyanyelvi
nevelésében,
szépérzékének
fejlesztésében a versnek es a mesének nagy szerepe van.
lcinke-picinke.
Nepmesek
6vodasoknak
(Mora Kiad6)
Kovács
Ágnes
néprajztudós
állította össze
a kötet anyagát,
figyelembe
véve azesutóbbi
száz évnagy
gyűjtéseit,
A
gyerekek
anyanyelvi
neveleseben,
szeperzekenek
fejleszteseben
a versnek
a mesenek
szerepefelvan.
dolgozásait,
a kisgyermekeknek
szóló ossze
népmesekincset.
Reich Károly
vidámveve
illusztrációi
könnyítik
a mesék
Kovacs Agnes
neprajztud6s allftotta
a kotet anyagat,
figyelembe
az ut6bbi
szaz evmeg
gyujteseit,
feldolgozasait,
szemléltetését. a kisgyermekeknek sz616 nepmesekincset. Reich Karoly vidam illusztraci6i konnyftik meg a
mesek szemlelteteset.
AFilsliUtcai

HAZ

May Szilvia: A Fásli Utcai Állatkórház (Cerkabella Kiadó)
May
Szilvia:
A fasli utcai
allatk6rhazes(Cerkabella
Kiad6)kiszabadítása - állati kalandok a Fásli Utcai ÁllatkórházJószívű
szívműtét,
akut bolhairtás
egy gumicsizma
J6szfvu
szfvmutet,
akut
bolhairtas
es
egy
gumicsizma
kiszabadftasa
allatiitt se
kalandok
Fasli eset
Utcai
ban! Dr. Maci Doktor, Béka Doktor, Gizella Doktornő es Dr. Marabu
a helyzet-urai:
a bal, seaa jobb
Allatk6rhazban!
Dr.
Maci
Doktor,
Beka
Doktor,
Gizella
Doktorno
es
Dr.
Mara
bu
a
helyzet
urai:
itt
se
a
bal,
se
a
nem marad ellátatlanul. A kórházi élet izgalmas történeteit feljegyezték, és képekkel dokumentálták. Íme,jobb
a
eset
nemnevetés
marad ellatatlanul.
gyógyító
receptje! A k6rhazi elet izgalmas torteneteit feljegyeztek, es kepekkel dokumentaltak. fme, a
gy6gyft6 nevetes receptje!
Paulovkin Boglárka: A katica elveszett pöttyei (Pozsonyi Pagony Kiadó)
Paulovkin Boglarka:
Boglárkának,
az egyik
legígéretesebb
magyar illusztrátornak
Paulovkin
A katica
elveszett
pottyei (Pozsonyi
Pagony Kiado) ez a kedves képeskönyve egy katicáról
szól,
aki
elveszítette
a
pöttyeit.
A
szomorkodó
katicán
egy
tó állatai segítenek.
Paulovkin Boglarkanak, az egyik legfgeretesebb magyar illusztratornak
ez a kedves kepeskonyve egy katicar61
sz61, aki elveszftette a pottyeit. A szomorkod6 katican egy t6 allatai segftenek.

Marianne Dubuc:
Dubuc: Allatkarneval
Állatkarnevál(Csimota
(CsimotaKiad6)
Kiadó)
Marianne
A farsangra
farsangra minden
minden allat
állat meghfvast
meghívást kapott.
kapott. Jelmez
Jelmez viselete
viselete kotelezo!
kötelező! Vajon
Vajon minek
minek oltozik
öltözik majd
majd az
az oroszlan,
oroszlán, az
az
A
elefánt, aapapagaj,
papagáj,aateknos,
teknős,Piroska,
Piroska,a mack6,
a mackó,
a csiga,
a tigris,
a sün,
a bárány,
a tacskó,
a zebra?
elefant,
a csiga,
a tigris,
a si.in,
a barany,
a tacsk6,
a zebra?
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Julia Donaldson: Graffal6 (Pozsonyi Pagony Kiad6)
Az erdoben setalt egy barna egerke, meglatta egy r6ka: – Hm, j6 lesz ebedre! Menjunk beljebb az erdobe es
lassuk, hogy banik el a nagyesza egerke a r6kaval, a bagollyal, a kfgy6val es vegul egy ehes Graffal6val a
legnepszerubb angol meseben ! A szerzoparos nepszeru koteteihez meltan csatlakozik a lapoz6 formaban
eloszor megjeleno Graffal6. Papp Gabor Zsigmond fulbemasz6 rfmeit a bolcsisek es ovisok is kfvulrolfujjak.

Balint Agnes: Mazsola (Holnap
Kiad6) A nepszera mesefr6 legnepszerubb konyve, melyben a szeretetremelt6, falank es kisse lusta, de
nagyon kedves kismalac kalandjai elevenednek meg. Uj formaban, szfnes kepekkel adjak ismet kozre a reg
kedvelt es ismert torteneteket.
Erwin Moser: Hol lakik a kiseger? Tavaszi es nyari mesek (Mano
Konyvek) A nepszeru osztrak mesefr6 es illusztrator allatmesei elsosorban kis6vodasoknak sz61nak, de a
csalad minden tagjat elbuvolik. A kotetben kilenc vidam tavaszi es nyari tortenet talalhat6 Nadori Udia
fordftasaban. A konyv napsutotte, izgalmas csavargasainakfohosei Az egercirkuszb61 mar ismert, szeretetre
melt6 allatok.
BEATRIX POTrni··�;=-:g

T1PPTOPP TOMI
:
�
KAtANU.JAJ

Beatrix Potter: Tipptopp Tomi kalandjai (General Press
Kiad6) A m6kus hazaspar oszi di6gyujtese nem vart fordulatot vesz. Tipptopp Tom it tarsai megkergetik, es
gondolvan, hogy meg kell buntetniuk, egy oduba dobjak. Mi var a pocakos m6kusra es felesegere?
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Eszes Hajnal: Egy nap a bolcsiben (Mano Konyvek)
Egy esos oszi napon Kata es Lacko elindul Anyaval a bolcsodebe. Ha kfvancsi vagy, hogy mi tortenik az ikrekkel,
mi utan Anya bekfseri oket a csoportszobaba, nezegesd meg a leporell6t!
N. Toth Aniko: Az eszemet tudom (Cerkabella Kiado)
A konyvben a gyerektemakr61 egy gyerek mesel, hetkoznapi szereplokkel mesebe illo tortenesek zajlanak.
Meghitten otthonos, ismeros gyerekvilag nyflik meg a szovegekben, melyeknek legfontosabb vonzereje az
egyszeru, gyermeki, nyelvjatekokban kibontakoz6 humor. A konyv a legtitkosabb gyermeki vagyakat is
elsuttogja: a legjobban vagyott dolog a szulok figyelme.
Baranyai Andras: Mi leszek, ha nagy leszek••• (Csimota Kiado)
Render, tazolt6, tanft6no, fodrasz, focista vagy urhaj6s? Husz foglalkozas. A kepeket asszociaci6s jatek kfseri;
minden szereplo a munkajanak megfelelo kornyezetben jelenik meg, es ha j61 figyelunk, a kepeken
felfedezhetjuk a kovetkezo oldal szereploit is.
Agnès Lacor: Lili (Csimota Kiado)
A Csimota Kiad6 tolerancia sorozatanak e reszeben egy kisfiu mutatja be kishugat, aki Down-szindr6mas. A
tortenet a massag elfogadasara es az emberi ertekek meglatasara tanft.
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Brigit Bondarenko: Ma elmegyilnk a gyerekorvoshoz! (Tesloff es Babilon Kiad6)
– Mi tortenik a doktor neninel? – Miert kell az oltas? – Mire val6 a sztetoszk6p?
GyermekOnkkel a konyv lapozgatasa kozben megbeszelhetjOk, mire kell varnunk, mivel lehet jatszani a
var6ban, vagy mivel hallgatja meg a doktor neni a kicsik szfvet.
Constanza Droop: Mi no ott? (Scalar Kiad6)
A sorozat e kotete azokkal a novenyekkel ismerteti meg az apr6sagokat, amelyekkel mar eletOk else eveiben
talalkozhatnak. Azen tul, hogy egyaltalan mifele elolenyek a novenyek, megtudhatjak belole, hogy melyik reszet
fogyasztjuk a karfiolnak, milyen finomsagok nonek a fold alatt, miert kell locsolni a viragokat, miert csfp a csalan,
mit csinal a mehecske a viragban, es mi a szenanatha.
Katja Mensing: Pont, pant, vesszocske••• Felismered? Rajzold le! (General Press Kiad6)
Pont, pent, vesszocske, keszen van a fejecske! Tabb mint harminc allatos kep, lepesrol lepesre, mulattat6
mond6kakkal. A rajzos versek nagyon szerethetok. Ez a foglalkoztat6 jatekosan, rfmes mond6kakkal tanft
rajzolni. A gyerekek lepesrol lepesre sajatfthatjak el az oroszlan-, a lepke- vagy a krokodilrajzolas trOkkjeit, es
kozben a tarka mond6kak fejlesztik a ritmuserzekOket, a beszedkeszsegOket es a koncentraci6t.
Richard Scarry: Tesz-vesz varos A-t61 Z-ig (Mora Kiad6)
Tesz-vesz varos lak6ir61 olvasva eszrevetlenOI megismerheted tobb szaz sz6 jelenteset. A szavaknal ugyanis
nines erdekesebb epftojatek a vilagon! A kepes ertelmezo sz6tarban az egyes szavakhoz mulatsagos kepek
tartoznak. Az ezernel is tobb illusztraci6 egy-egy rovidke tortenetet rejt, amelyek megmagyarazzak a
kifejezeseket.
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Maja Pitamic: Tanitsd meg, hogyan jatsszak! Montessori-fele jatekok es foglalkozasok kisgyermekeknek (Tudatos
Lepes Kft.) A konyv remek jatekotleteket nyujt a kicsik keszsegeinek fejlesztesehez egyeves kort61 az 6vodas kor

vegeig. Az ismert reformpedag6gus, Maria Montessori m6dszeret koveto foglalkozasok elosegftik mindazon
keszsegek fejleszteset, amelyekre a tovabbhaladas alapozhat6. lgy peldaul egy-egy jatek a mozgas, a beszed, a
kezugyesseg, a kreativitas, a mem6ria fejlesztesere iranyul, a korosztalynak megfelelo m6don. A jatekok konnyen
kivitelezhetoek, nem kfvannak sem szaktudast, sem kulonleges eszkozoket.
Edward de Bono: Tanitsd gondolkodni a gyereked! (Park Kiad6)

A baratod megsertodott, mert felreertette egyik megjegyzesedet. Mit tennel? - ilyen eletszeru peldakon keresztul
tanft gondolkodni Edward de Bono. A gondolkodas kozvetlen tanftasanak uttoro szaktekintelye, a ,, lateralis
gondolkodas" fogalmanak megalakft6ja - tobb mint huszonot eves atfog6 tapasztalat birtokaban - egyszeru,
gyakorlatias es elvezetes m6dszereket mutat be, amelyekkel a szulok fejleszthetik gyermekeik gondolkodasi
keszsegeit, es jobb esellyel indfthatjak oket az eletnek.
D. W. Winnicott: A kapcsolatban bontakoz6 lelek: Valogatott tanulmanyok (Uj Mandatum Kiad6)

A hazai pszichoterapias muhelyekben evtizedek 6ta folyik Winnicott targykapcsolat-elmeletenek, terapias
tapasztalatainak ertelmezese es alkalmazasa a gyakorlati munkaban. A konyv egy olyan gyermekorvos
pszichoanalitikussal ismerteti meg az olvas6t, aki az elsok kozott ismerte fel a korai szulo-gyermek kapcsolatnak a lelki
fejlodesben betoltott kulcsszerepet. A szulo gyakorlati utmutatast kap abban, hogyan szeresse j61 gyermeket, mit
biztosftson szamara az egeszseges szemelyisegfejlodeshez, hogyan valjunk ,,eleg j6 szulove".
Bruno Bettelheim: A mese bi'.ivolete es a bontakoz6 gyermeki lelek (Corvina Kiad6)

Az ismert mesepszichol6gus klasszikus mesek reszletes elemzese soran mutatja be, hogy a felnott esszel ijesztonek es
kegyetlennek tuna mesemotfvumok milyen m6don vesznek reszt a gyermek lelki ,,anyagcserejeben", es hogyan
segftenek feloldani a konfliktusokat, felelmeket, szorongasokat. A boles es tanulsagos konyvet szulok, pedag6gusok,
irodalmarok, nepmesekutat6k, etnografusok es meg sokan masok is haszonnal forgathatjak.
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Var:izsos cvek
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Anya,
tanits engem!

Selma H. Fraiberg: Varazsos evek. Hogyan ertsuk meg es kezeljuk a korai gyerekkor problemait (Park Kiad6)
A kisgyermek eletenek else esztendei varazsos evek: a gyermek pszichol6giai ertelemben varazsl6 ebben a
korszakban, a vilagr61 szerzett fogalmai magikusak. Az amerikai gyermekpszichol6gus konyve az else ot eletev
szemelyisegfejledeserel sz61, lefrja es gyakorlati szemszogbel megmagyarazza a kulonboze fejledesi fokokkal
osszefugge tipikus problemakat. Mindenhat6 recepteket, hasznalati utasftast persze nem adhat, hiszen a nehez
pillanatokban gyonged, szerete, gyakran 6szt6n6s szulei megerzesunk adja kezunkbe a helyes megoldast.
Deakne B. Katalin: Anya, tanfts engem! (Deak es Tarsa Kiad6)
Fejlesztesi lehetesegek szuletestel iskolakezdesig. Sokan ugy velik, hogy az iskolara val6 felkeszftes az 6vodai
foglalkozasok feladata. Val6ban kiemelt helye van a gyermek fejleszteseben az intezmenyi munkanak, am az
onmagaban nem elegende. A megfelele fogalomkialakftashoz, az ismeretek melyebb rogzftesehez elengedhetetlen
az otthoni toredes. A szulek tobbsege tudja ezt, de bizonytalan abban, hogy a gyermek fejleszteset mikent kellene
megval6sftania.
Adele Faber, Elaine Mazlish: Beszelj ugy, hogy erdekelje, hallgasd ugy, hogy elmeselje. Gyakorlati tanacsok a
sikeres szulo-gyerek kapcsolathoz (Reneszansz Kiad6)
,,Csodalatos szule voltam, mielett gyermekeim szulettek volna." - kezdi konyvet az fr6paros. Nern ereztuk ezt
gyakorl6 szulekent oly sokszor? Elmeletben mindig sokkal konnyebben mennek a dolgok, de amikor sajat
csaladunkban kell szembenezni a durcas gyerekkel, a hisztivel, a kiabalasokkal, sertedesekkel, akkor megfogadjuk:
Holnapt61 maskepp lesz! Azutan kezdedik elolrel, mert nem tudjuk, hogyan.
Gary Chapman: Gyerekekre hangolva. A gyerekek ot szeretetnyelve (Harmat Kiad6)
A nepszeru szerzeparos konyveben azt hangsulyozza, hogy a nevelesben minden a szulek es a gyerek k6z6tti
szeretetkapcsolaton mulik. Ahhoz, hogy gyermekunk egeszsegesen fejledjon, elengedhetetlenul fontos, hogy
betoltsuk erzelmi szuksegleteit, azaz erezze szeretetunket es elfogadasunkat. Hogyan kommunikalhatjuk
szeretetunket ebben az emberformal6 kapcsolatban? A valasz az ot szeretetnyelv (a testi erintes, az elismere szavak,
a minesegi ide, az ajandekozas es a szfvessegek) helyes alkalmazasaban rejlik.
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Horvathne Csapucha Klara, F. Mikonya Hajnalka: Bongesszilnk egyiltt! (Naphegy Kiad6)
Az evszakos Bongeszo-sorozat ot kotetehez kapcsol6d6 konyv egyarant ajanlott szakembereknek es olyan szuloknek,
akik szeretnek nyomon kovetni, jatekosan segfteni gyermekuk fejlodeset. A konyv jatekotletei, sz6rakoztat6
feladatsorai segftik a gyermeket az ot korulvevo targyi vilag megismereseben, es sajat onkifejezesenek alakulasaban.
Toth Sandor, Minkolenyi Ilona: 6vodaba keszillok (Zen Kiad6)
Gyermekunk immar kikerul a meleg es ot szeretettel korulvevo csaladi korbol. Boldogok vagyunk, hiszen elkezdi
megtanulni az eleteben oly fontos kozossegi letezest. Uj emberek, varatlan helyzetek. Mindezt ugy, hogy ezentul nines
felto szemunk elott, nem vedhetjuk meg minden bajt61. Mi nem, de megteszik ezt helyettunk masok, az 6voda erre
kepzett szakemberei.

6v d'b•
keszulik

Gianni Rodari: A kepzelet grammatikaja: Bevezetes a gyermeki tortenetalkotas muveszetebe (Pont Kiad6)
Ez a konyv gyonyorkodteto, sz6rakoztat6, elbuvolo olvasmany arr61, hogy mikent is ferkozhet kozel a felnott a gyermek
eszjarasahoz, gondolkodasahoz - vegso soron a lelkuletehez. Aki ezt a lebilincselo konyvet elolvassa, megtanul olvasni a
gyermekek gondolataiban, neha logikatlannak tuna fantazialasaiban; es o is kepes lesz megertetni magat a
gyerekekkel.
Simone Cave, Dr. Caroline Fertleman: Az okos baba. 100 jatek es gyakorlat gyermekilnk dinamikus fejlodesehez
(Partvonal Kiad6)
Ez a hianyp6tl6 kotet a 0-2 eves gyermek megfelelo ertelmi-erzelmi fejlodesehez szukseges szuloi tamogatas
kialakftasahoz nyujt elmeleti hatteret es kezzelfoghat6 otleteket.
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Ajánlott források, honlapok
Csorba Győző Könyvtár, Körbirodalom Gyermekkönyvtár:
http://korbirodalom.baralib.hu/
Magyar Olvasástársaság – OSZK Gyerekirodalmi adatbázis:
http://ki.oszk.hu/gyerekirodalom/
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Olvasás Portál:
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/gyermek_es_ifjusagi_irodalom
Bárka online kortárs irodalmi folyóirat, Papírhajó gyermekirodalmi ajánló:
http://www.barkaonline.hu/papirhajo
Könyvmutatványosok, gyermek- és ifjúsági könyvajánló blog:
https://konyvmutatvanyosok.wordpress.com/
Interaktív oldal mesékkel, dalokkal, játékokkal:
http://egyszervolt.hu/
Készségfejlesztő gyermekmagazinok kicsiknek:
Pöttöm; Tappancs Ovi; Mini Manó
www.szulovilag.hu
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A GYERMEKKÖNYVTÁR
HASZNÁLATA
A pécsi Tudásközpont épületében a negyedik szinten található
a Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtára, amelynek állományában az
itt felsorolt könyvek döntő többsége megvan és kölcsönözhető!
A Körbirodalom Gyermekkönyvtárban a tipegő korosztálytól a kamaszkorig mindenki
megtalálhatja az őt érdeklő irodalmat. Ezen a szinten 12 számítógép és gyermekekhez,
szülőkhöz szóló újságok állnak a beiratkozott olvasók rendelkezésére.
A gyermekkönyvtár színes világa berendezésében is alkalmazkodik a kicsik méreteihez, s
a családok kényelmét szolgálja.
KEDVES SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK!
Kiadványunk elsődleges törekvése, hogy a könyvtárral való szoros együttműködésben segítsük a családokat a
gyermekek érzelmi és olvasóvá nevelésében, készségfejlesztésében. Ezért az itt ajánlott könyveket elsősorban úgy
válogattuk össze, hogy többségük megtalálható legyen az átlagos helyi könyvtárak gyűjteményében.
Ritkábban utalunk olyan könyvekre, amelyek inkább a kereskedelmi forgalomban férhetőek hozzá, hiszen
elsősorban nem a könyvpiac forgalmát kívánjuk növelni. A frissen megjelenő kortárs gyermekirodalmi művekről
és sajtótermékekről naprakész tájékoztatást kaphatnak az általunk ajánlott honlapokról is, amelyek értékalapon és
nem üzleti céllal ajánlják a kiadványokat.
Forduljanak bizalommal a településükön található könyvtár könyvtárosához, aki segíteni tud a könyvek elérésében,
akkor is, ha a helyi könyvállományban nem fellelhető a mű. Könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtárakból is hozzá
tudnak jutni a kiválasztott művekhez.

Az OLVASÁSRA SZÜLETTEM! szülőknek szóló ismeretterjesztő és könyvajánló segédlet. Kiadványunk
az óvodáskorig bezárólag tárgyalja a könyv és az olvasás megszerettetésének első fontos lépéseit és műfajait, s az alapvető
tudnivalók mellett szakértői szemmel készített könyvajánlást nyújt a gyermekkönyvek hatalmas kínálatában olykor tanácstalanul bolyongó szülőknek. A füzet végén a téma iránt mélyebben érdeklődő szülők szakirodalmi ajánlást is találnak.

