Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
Gyermekeknek ajánljuk 0-6 éves korig
Szabó Magda: Ki hol lakik?
Bp.: Európa Könyvkiadó, 2008. 44 oldal
Szabó Magda régi kedves lapozgatós könyve, a Ki hol
lakik? új köntösben, az írónő gyermek- és ifjúsági
könyveit tartalmazó sorozat darabjaként jelent meg az
Európa Kiadó gondozásában.
A kedves állatversikéket a 2-4 éves gyerekek biztosan
örömmel hallgatják, sőt szívesen mondogatják is. A
kötetet Szalma Edit grafikusművész bájos, kifejező
rajzai teszik még gazdagabbá.
„Hol lakik a halacska?
A lakása tavacska,
tenger, folyó, kék patak,
lenn lakik a víz alatt.
Vízben alszik, vízben kel,
vízi nótát énekel,
vízből van a párnája,
buborék a labdája.

Bartos Erika: Bogyó és Babóca jelmezbálban
Bp.: Pozsonyi Pagony, 2009. 48 oldal
Bogyó és Babóca, a katicalány és a csigafiú kedves
meséit már ismerhetjük Bartos Erika előző köteteiből.
Akik ezeket szerették, most sem fognak csalódni a
bájos figurákban. A kötetet 3-5 éves korú óvodásoknak
ajánljuk.
Az első mesében az erdő kis lakói ezúttal jelmezbálra készülődnek. De vajon mi lesz
Szellővel, a szitakötőkislánnyal, akinek éjszaka elvitte jelmezét a szél?
A második mesében tornaversenyt rendeznek az erdőben. Szegény Bogyó semmiben
nem jeleskedik, hiszen a csigák nem tudnak sem gyorsan futni, sem nagyot ugrani, de
még bukfencezni sem. Szerencsére mindenki ügyes valamiben.

Berg Judit: Tündérváros - Panka és Csiribí 3.
Bp.: Pozsonyi Pagony: PrintX-Budavár, 2008. 52
oldal
Panka és Csiribí, a két kis tündér ebben a kötetben
különféle mesterségekkel ismerteti meg kis olvasóit.
Találkoznak orvossal, postással, cukrásszal, tűzoltóval,
sőt még artistával is! Meglátogatják barátjukat,
Bonifácot Tündérvárosban, és Panka mindent megtesz
azért, hogy végre-valahára ő is megtanuljon repülni.
Az IBBY-díjas írónő kötetét Pásztohy Panka illusztrációi gazdagítják. Ezt a könyvet 36 éves gyerekek számára ajánljuk.

Berg Judit: Cipelő cicák a városban
Bp.: Pozsonyi Pagony, 2008. 56 oldal
A Cipelő cicák apró kis játékcicák: testük tarkabarka,
farkuk végén színes gyöngyök himbálódznak. Pont
elférnek egy gyerek markában, gazdáik – Marci, Lili és
Dorka mindenhová magukkal cipelik őket. A felnőttek
csak ennyit látnak. De a gyerekek tudják, hogy a cicák
ennél sokkal többre képesek! Csak csettintenek egyet a
farkuk végével, és hihetetlen csodák történnek:
maguktól elindulnak a játéklovak, lilára és kékre váltanak az utcai jelzőlámpák,
eltűnnek a tányérról az otthagyott kenyérhéjak... Hát még, amikor a gyerekek a
játszótérre, az állatkertbe vagy éppen a kirakodóvásárba cipelik magukkal a három
rosszcsontot!
Agócs Írisz kedves, kifejező rajzaival méltán válhat a kötet a 4-8 évesek egyik
kedvenc olvasmányává!
Figyelem! Folytatása: Cipelő cicák a hátizsákban.

