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Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka
igazgató

Kedves Olvasó Szülõk!

A könyv, az újság, az olvasás – Önök tudják a legjobban, hogy ezek mind nagyon fontosak, s mindenképpen építeni lehet 
rájuk az élet során; úgy, ahogy Benedek Elek – a mindenki által ismert „Elek nagyapó” is vallja: „Valamint a házat is alulról 
kezdik építeni, azonképpen a magyar irodalom olvasóközönségének nevelését is alul, a gyermeknél kell kezdeni.”

A Csorba Gyõzõ Könyvtár valamennyi dolgozójának – különösen a legkisebb olvasókkal találkozó gyermekkönyvtárosoknak 
– szívügye az olvasás megszerettetése. Ez azért is fontos, mert egyre többet hallani arról, hogy az „elszámítógépesedett” 
világban nem olvasnak a gyerekek. A gyermekkönyvtárosok azonban idõrõl idõre találkoznak a könyvtárban olyan 
gyerekekkel, akiknek az elsõ dolga elmondani, hogy mit is olvasnak éppen. Mi, könyvtárosok általában azt mondjuk a 
gyerekeknek, hogy mindig legyen az éjjeliszekrényükön több könyv, amelyeket abban a hónapban elolvasnak majd.

Az olvasás szabadidõs tevékenységek közötti vezetõ szerepének növeléséért a közkönyvtárak közé tartozó Csorba Gyõzõ 
Könyvtár kiemelten sokat tesz Baranya megyében és Pécs városában. Éves átlagban több száz rendezvényt, programot, 
könyv- és könyvtárhasználatra nevelõ foglalkozást szervez minden korosztály, kiemelten a legkisebb gyermekek számára is. 
A gyermekkönyvtáros kollégák sokéves tapasztalata alapján határozta el a könyvtár, hogy a most megszületõ picinyeknek 
összeállít egy ajándékcsomagot és kiadványt. 

Kedves Olvasó Szülõk! Kérem, hogy tanulmányozzák át az „Olvasásra születtem!” kiadványt, s mielõbb keressék fel 
gyermekükkel könyvtárunk gyermekrészlegeit (a Tudásközpont Körbirodalom Gyermekkönyvtárát, vagy a pécsi 
fiókkönyvtárak gyermekrészlegeit)! Mi, könyvtárosok úgy gondoljuk, hogy az irodalom, s az olvasás nemcsak a tanulást, a 
szórakozást szolgálja, hanem a hosszú távú életcélok kiválasztására is kiválóan alkalmas. A nehéz élethelyzetekben 
tanácsot adhat, feloldhatja a szorongást, optimista szemléletmóddal, egyúttal a problémák többféle nézõpontból való 
láttatásával segíti elõ a legkülönfélébb szituációkban a helyes döntések meghozatalát.

Az elsõ lépést mi megtettük, a következõ lépést Önöknek, szülõknek kell megtenniük. 
Legyünk együttmûködõ partnerek az olvasásra nevelésben!

Szeretettel üdvözlöm Önöket minden könyvtáros kollégám nevében:



AZ                                                                 PROGRAM INDULÁSÁRÓL

2012 õszén indult el a Pécsett mûködõ Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Csorba Gyõzõ Könyvtárának 

másfél éves távra tervezett, több korosztályt megcélzó, non-formális olvasásnépszerûsítõ projektje (IRÁNY A TUDÁS! – 

Sokszínû olvasás- és könyvtárfejlesztés Baranyában, TÁMOP 3.2.4.A-11/1).

A megcélzandó generációk között az elsõk a babakorúak és az õket váró, illetve fogadó családok. A projekt ezen 

részprogramjában a hét alkalmas Babaváró biblioterápiás csoport nyitotta a sort, amely egy folyamatként elképzelt korai 

olvasásra nevelési, olvasásnépszerûsítési program elsõ állomása szándékozott lenni.

Ezt követte egy olvasásnépszerûsítõ Születés csomag összeállítása az újszülöttet világra hozó olvasóknak, melyhez szervesen 

kapcsolódik az Olvasásra születtem! címû, szülõknek szóló ismeretterjesztõ és könyvajánló segédlet. Kiadványunk 

óvodáskorig bezárólag tárgyalja a könyv és az olvasás megszerettetésének elsõ fontos lépéseit és mûfajait, s az alapvetõ 

tudnivalók mellett szakértõi szemmel készített könyvajánlást nyújt a gyermekkönyvek hatalmas kínálatában olykor 

tanácstalanul bolyongó szülõknek. A füzet végén a téma iránt mélyebben érdeklõdõ szülõk szakirodalmi ajánlást is találnak.

Programunk és kiadványunk nem titkoltan olyan, nemzetközileg jól ismert, évek óta sikerrel futó olvasásra nevelési 

programok hagyományához kíván csatlakozni, mint a Bookstart vagy a Nati per leggere. Fontos, hogy e programok nem a 

túlzottan korai, direkt fejlesztésre biztatnak, hogy gyermekeink idejekorán olvasni, írni, számolni tudó „kis Einsteinekké” 

váljanak, olyasmit várva el tõlük, amire még nem képesek. Sokkal inkább arra ösztönöznek, hogy a gyermek életkorának, 

mentális fejlettségi szintjének és egyéni fejlõdési ritmusának megfelelõ módon és eszközökkel, a gyermek spontán 

tudásvágyára és kapcsolati igényére építve keltsük fel az érdeklõdést az olvasás iránt, s fordítsunk figyelmet az iskolai 

tanuláshoz majd elengedhetetlen részkészségek játékos fejlesztésére. 

OLVASASRA  SZULETTEM!
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Vagyis a babáknak rágható, csörgõ-zörgõ, érdekes textúrájú, színes-képes leporellók valók, a kisgyermeknek pedig kevés 

szöveget tartalmazó gazdag képeskönyvek, majd másfél-kétéves kortól  jöhetnek az „én-mesék” és az állatos mesék 

képekkel, amelyeket együtt lehet nézegetni, „olvasni”. A szülõ általi hangos olvasás, a mese-, mondóka-, vers- és 

dalhallgatás segítségével fejlõdik a ritmusérzék, a beszédkészség. Hosszabb történetek olvasásának ekkor még nincs 

értelme, hiszen a kisgyermek koncentrációs képessége alig terjed tovább három-négy percnél, s az erõltetésbõl csak 

konfliktusforrás és nem örömszerzés lesz. 

A szülõ eleinte meglepetéssel látja, hogy a gyermek milyen korán elkezd magától is érdeklõdni a könyvek és az olvasás 

iránt: még mielõtt valóban megtanulna beszélni, kezdõ szókincsében megjelenik az „ovas”, „ovasok”, amihez a választott 

könyvvel kezében ünnepélyesen leül, tudja, hogy a könyvet balról jobbra olvassuk, hamar megtanulja lapozni és az ábrákat 

helyes irányban tartani, s olykor jobban érdeklõdik unalmas szakkönyveink iránt, mint hogy a maga képeskönyveit 

nézegetné.

A pszichológus Winnicott szerint a gyermek „kapcsolatban bontakozó lélek”, akinek elsõsorban egy õt életkorának 
megfelelõ módon „jól szeretõ”, érzelmileg megtartó és támogató családi közegre van szüksége, ahol lehetõséget kap 
minõségi és mély szeretetkapcsolatok kialakítására, ahol elismerik személyiségét, támogatják egyéni törekvéseit és 
érdeklõdését. A szülõ ebben a közegben empatikus és igényes kommunikációjával, jó mintát adó viselkedésével (az 
„olvasó szülõ” mint gyermeki tapasztalat is ilyen!), és nem utolsósorban a közös élmények útján segíthet a legtöbbet. A 
közös élmények megszerzésének két legfontosabb terepe pedig a közös játék és a közös olvasás!

dr. Béres Judit, 
fõszerkesztõ



Miert  me
seljunk

?,
..,

Szeretünk beszélgetni, mulatságos, megható, elgondolkodtató, szórakoztató 

meséket, történeteket mondani, mert közölni akarunk valami mélyebbet, 

melynek találó illusztrációja az éppen közölt anekdota, legenda, igaz 

eseménysor. Kinek meséljünk, ha nem a szívünkhöz legközelebb álló, most 

éppen unatkozó, fáradt, nyûgös, beteg vagy csupán alváshoz készülõdõ, 

szeretetre vágyó gyerekeinknek, akik számára a biztonságot, a derûs nyugalmat 

éppen a mi mosolyunk, érintésünk, ölelésünk, bátorító, vigasztaló szavaink 

jelentik?

A miért kérdésre adható és adandó válaszok sok kötetnyi irodalmából elsõként 

egyetlen mondat a téma egyik klasszikus szakértõjétõl Bruno Bettelheimtõl: „A 

mese az az ábécéskönyv, amelybõl a gyermek megtanul saját lelkében olvasni: a 

könyv a képek nyelvén íródott, mivel ez az egyetlen olyan nyelv, amely már akkor 

is érthetõ, amikor az egyén szellemi fejlõdése még nem jutott el az érettségig.” A 

mese tehát elsõ renden lélektani történés.

A szeretetteljes odafordulás, a bátorító, megnyugtató gesztusok sora 

óhatatlanul hozza magával a „fontos vagyok” önbizalmat, önismeretet növelõ 

érzést, amely egyebek mellett a mindenkori hatékony tanulás egyik 

legfontosabb alapfeltétele, motivációs bázisa.

„Az ember még nem ember,

csak hadonászó veszélyes kamasz.

Az ember akkor lesz ember, 

ha átvilágítja mélyéig önmagát,

s a bensõ világosságból

környezetére sugarat bocsát.”

/Weöres Sándor/



Mesét bármikor, bármilyet? A leghatározottabban nem! De az elõkészítés mindenkinek a legkorábban magabiztosan igen! 

Magzati korban, nagyon korán a majdani újszülött már érzékel, hall és emlékezik. Tehát bõven hónapokkal a szülés elõtt 

érdemes és hasznos a dúdolás, az ének, a rigmus, a mondóka, a ringatók, a versek, egyáltalán a személyre szóló, meleg, 

szeretettel váró beszéd. Tudósi értekezések bizonyítják, hogy az ilyen „verbális fürdõben lubickoló” picinyek 4 hónapos 

korukra már „szabályos párbeszédeket” folytatnak szüleikkel, nagyszüleikkel, szülõ-helyetteseikkel. Egy-egy mondat, 

bekezdés után „válaszolnak”, netán visszakérdeznek az elhangzottak hosszúságától is függõ beszédaktusokkal. Tükröt 

kínálva a szülõnek. Vidámat, ritmusost, kacagót, elmélázót, elnézõt, dacost, megbocsátót, mosolygóst. A spontán, éppen 

a történéseket szavakba is foglaló, vagy attól tartalmában tökéletesen eltérõ, de hangulatában odaillõ mondókák 

(Lementem a pincébe vajat csipegetni, Antanténusz), énekek (Gólya, gólya gilice, Búj, búj zöld ág), majd a versek (Õszi éjjel 

izzik a galagonya, Volt egy török, Mehemed), vég nélküli, megunhatatlan ismétlése lassan átvezet a legegyszerûbb mesék 

(A kóró és a kismadár, A farkastanya, stb.), mondogatásához.

Mindezek csupán az érzelmi, nyelvi, kapcsolati kultúra alapkövei, melyek végsõ soron a beszéd, a gondolkodás, az olvasás, 

az írás készségeinek hatékony fejlesztését segítik, készítik elõ. Ki teheti mindezekért a legtöbbet az óvoda, a könyvtár, az 

iskola elõtt és mellett, ha nem mi, a szülõk, a nagyszülõk, a szülõi szerepekben élõ felnõttek milliói? A felelõsségünk 

átháríthatatlan!

Budapest, 2013. április 7.

Dr. Nagy Attila
a Magyar Olvasástársaság tiszteletbeli elnöke



Egyszer volt, hol nem volt – és még van is – egy olvasásnépszerûsítõ 
programsorozat…
Történetem úgy kezdõdött, hogy három felnõtt gyermekem közül ketten is babát 
vártak. Nyitott szemmel jártam, hogy felkészüljek a nagy eseményre. Nagymama 
leszek! 
Az irodalom, olvasás mindig is közel állt hozzám, így nagy örömömre szolgált, hogy 
belecsöppentem a Babaváró csoportba. Béres Juditnak köszönhetõen egy új 
mûfajjal ismerkedtem meg, a biblioterápiával. Kortárs írók, költõk változatos 
hangvételû mûvei Judit tolmácsolásában keltek életre, lettek gondolatébresztõi 
egy-egy aktuális témának (pl. várakozás, szülõvé válás).
Jó volt, hogy tapasztalatainkat, érzéseinket õszintén megoszthattuk egymással, 
aztán otthon tovább gondolhattunk és beszélhettünk róla szeretteinkkel is. 
Minden alkalommal gazdagabban tértem haza.
A foglalkozások meglepetés hozadéka számomra a hangos olvasás fontossága 
volt. Hiszen olvasni jó, együtt olvasni még jobb! Nem csak csoport-, hanem 
családépítõ is.

Aki nem hiszi, járjon utána!

Csizekné Muck Edit

A  babavaro  csoportrol  -
 akik  mar  reszt  vettek  a  programban 
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A Babaváró program engem – sõt pontosabban fogalmazva – minket, a legjobb idõpontban talált meg, 

elsõ gyermekünket vártuk, nagy izgalommal készülve a szülõi szerepre. Erõs kétségek és sziklaszilárd 

elhatározások között ingadozva tervezgettük hármunk közös jövõjét, megélve mindazokat a 

szorongásokat és örömöket, amelyek már szüleink és az õ szüleik minket váró idejét is kitöltötték. Mindezt 

persze csak azután ismertem fel, amikor már a Babaváró csoportban hozzánk hasonló fiatal párokkal és 

tapasztalt szülõkkel osztottuk meg gondolatainkat, a kiindulási pontként használt irodalmi szövegekrõl. A 

csoportvezetõ felkészültségének hála – ezúton is köszönet munkájáért –, az irodalmi alkotásoktól 

természetesen és szinte észrevétlenül jutottunk el személyes történeteinken keresztül a minket 

foglalkoztató kérdésekig, közben pedig kedves és kiváló embereket ismertünk meg. Az együtt töltött idõ 

értékét mutatja, hogy mindig gyorsan elrepült, s minden, az utazással járó kényelmetlenség ellenére, még 

a kilencedik hónapban is visszajártunk, hogy az utolsó alkalmakat se mulasszuk el.

Kislányunk azóta megszületett és a várakozással járó boldogságot az ismerkedés 

naponta megújuló öröme váltotta fel. A Babaváró program már csak emlék, de 

nemcsak egy a kilenc hónap szép emlékei közül, hanem az egyik olyan, ami 

felismertette velünk a várakozás és az együtt töltött idõ mélyebb értékét és 

értelmét.

Kovács Gábor



A gyermekek életének egyik legfontosabb eleme a 
játék. Jó lehetõséget kínálnak erre a höcögtetõk. 

Ennél a mondókafajtánál különösen nagy szerepe van 
a ritmikus ismétlõdésnek, ami a lovaglást imitálja. 

Minden esetben ölbe kell venni a gyermeket, s ez a 
testi kontaktus már önmagában is örömet, nyugalmat 

biztosít a kicsiknek. Lovagoltatás közben általában 
szemben ül a gyermek a szülõvel, így az arcjátéknak is 

nagy szerep jut. A höcögtetés mindig lassan indul, 
majd egyre gyorsuló tempóval folytatódik, míg a 

végén általában egy nagyobb ugratással fejezõdik be. 
Ezek a hirtelen tempóváltások, váratlan mozdulatok 
rendkívül izgalmasak a gyermekek számára (akkor is, 
ha már tudják, hogy milyen mozgás fog következni), 

emellett pedig nagyszerûen fejlesztik az 
egyensúlyérzéket is.

A legkisebbek elsõ irodalmi élményeiket a mondókákból 
merítik, hallgatásuknak számos pozitív hatása van a 
gyermekek fejlõdésére. A kicsik közvetlen, meghitt 

kapcsolatba kerülnek a szülõkkel, nagyszülõkkel vagy 
egyéb felnõttekkel, akik közvetítik számukra ezeket az 
alkotásokat. Minden mondóka egyben egy-egy nyelvi 

játék is, amely lehetõséget teremt a közös együttlétre. A 
mondókák legfontosabb jellemzõje az ütemesség, a 

ritmus, amelyhez sok esetben dallam is társul. Az 
ismétlõdõ szavak, a rövid terjedelem, a szöveghez 

kapcsolható mozgások, érintések élményt és érzelmi 
biztonságot jelentenek a kicsiknek a hallgatás, az 

együttjátszás során, s közben észrevétlenül fejlõdik 
szókincsük is. A mondókák szókészlete a gyermekek 

mindennapi tevékenységeihez, testrészeikhez, közvetlen 
környezetükhöz, illetve az õket körülvevõ természethez 

kapcsolódik. Ennek megfelelõen léteznek például 
höcögtetõk, ringatók, altatók, öltöztetõk, hintáztatók, 

járni tanítók, csiklandozók, lóbálók, táncoltatók, 
esõûzõk, állatcsalogatók stb.

Hocogtetok.. ,.. ,

Mondokak
, ,

Mit  es  miert  mondjunk, 

olvassunk  a  babanak?

, ,
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A játékban kimerült gyermeknek szüksége van egy kis 

nyugtatásra, ringatásra. Ezekhez a mondókákhoz gyakran 

társul dallam is, de a monoton ritmus s a hozzá illeszkedõ 

szöveg önmagában is nyugtató, altató hatású. 

Mindezekhez járulnak a szeretett személytõl érkezõ, 

valóságos fizikai ingerek (ringatás, érintés, simogatás, 

ölelés), amelyek biztonságot, nyugalmat biztosítanak a 

kicsiknek. Sokszor maga a szöveg nem is annyira fontos, 

akár értelmetlen is lehet, hatása inkább a ritmusban, az 

ismétlõdésben rejlik. Ennél a mondókatípusnál a 

beszédfejlesztésnek, szókincsgyarapításnak kevésbé 

hangsúlyos a szerepe, céljuk inkább a megnyugtatás.

Ringatok,  altatok

Az egészen kicsiknek készített képeskönyvek, amelyeket megrágcsálnak, 

amelyekkel együtt akár pancsolni is lehet, igazából nem is könyvek, 

hanem könyv formájú tárgyak, A könyvekkel való ismerkedésben 

azonban fontos szerepet kapnak. Az egyszerû, színes képek 

megnevezése, felismerése a kicsik szókincsét, a lapozgatások pedig a 

finom mozgásokat fejlesztik.

Az  elso  kepeskonyvek.., , ,

, ,



Ringatok
  Altatok

, ,Konyvajanlo  babaknak .. ,
Mondokak

, ,
Hocogtetok
.. ,.. ,
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Mintás állatok (Manó Könyvek)

Ismerj meg néhány mintát ennek a különlegesen kialakított könyvnek a segítségével! A simogatható, domború 

képek igazán élvezetessé teszik a tanulást.

Elsõ szótáram (Alexandra Kiadó)

Hol van a napocska? Mire ül a baba? Melyik állatnak van szarva? Mivel mosakszol? Mibõl építesz tornyot? 

Nézegesd apával és anyával a könyvet! Mutasd meg a tárgyakat, válaszolj a kérdésekre! Elsõ szótáram: út a 

szavak világának közös felfedezéséhez. A beszédkészséget és szókincset játékosan fejlesztõ kötet kifejezetten 1-

2 éves gyermekek részére készült.

Rotraut Susanne Berner: Tavaszi böngészõ (Naphegy Kiadó)

A képeskönyv végtelen számú mese lehetõségét rejti magában, bátran szabadon engedhetjük a fantáziánkat. A 

képek mindegyikén egy-egy új helyszín tárul a szemünk elé a társasháztól a falusi környezeten át a kisváros 

fõteréig, és még sorolhatnánk. Sok közöttük a visszatérõ karakter, akiknek a kalandjait egy könyvön belül is, de 

akár a négyrészes sorozat egészén át is nyomon követhetjük. Nincs is annál kellemesebb, mint amikor egy 

gyermek órákon át hasal egy képeskönyv fölött, és újdonságot fedez fel minden egyes alkalommal. 

Tili-toli – Elsõ szavak (Alexandra Kiadó)

Tíz mókás ablak a kicsi ujjaknak! Gyere, lapozgassuk együtt a könyvet, nézegessük a szép színes fotókat, és 

csúsztassuk el a kis képeket, mert így felfedezhetjük, milyen szavak bújtak el mögöttük!
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Ki bújt el Tündérországban? (Manó Könyvek)

Keress meg több mint 1000 dolgot, és csatlakozz Annabellhez és Tulipánhoz tündéri kalandjaik során! Kutasd át 

az elvarázsolt öblöt a szentjánosbogarakért, találd meg az almanyalókákat a virágfesztiválon, és nézd meg, 

észreveszed-e a gombákat Mérges Gomba városban!

Susanne Gernhäuser: Keress, találj, mesélj! (Scolar Könyvkiadó)

A képeskönyv oldalai a vasúti pályaudvarok, az építkezések, a tûzoltók, az orvosi rendelõ és a tanya világába 

kalauzolják a gyerekeket. A nagyméretû, részletgazdag képek rengeteg keresni-, találni- és mesélnivalót 

rejtegetnek számukra. Minden oldalpár szélén kiemeltek néhány tárgyat, melyeket a gyerekek megkereshetnek 

az adott oldalon található nagyméretû képen.

Babaszemmel – állatkölykök a természetben (Móra Kiadó)

A sorozat köteteit lapozgatva játékos és élvezetes módon tárul fel a természet az egészen kis gyerekek számára. 

Ez a lapozó látványos fotók segítségével a számokkal, mennyiségekkel ismerteti meg õket. A könyvet az 

OKOSBABA-program is ajánlja.

Eric Carle: A telhetetlen hernyócska (Pozsonyi Pagony Kiadó)

Eric Carle sok-sok különleges montázstechnikával készült mesekönyve közül a legelsõ és legismertebb egy kis 

hernyóról szól, aki hétfõn keresztülrágta magát egy almán, 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 gyönyörû pillangó nem válik belõle. A kedves kis történeten túl a gyerekek általában nagyon kedvelik a 

könyv oldalait díszítõ számos kis lyukat, amelyekkel rendhagyó módon lehet játszani.
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Paulovkin Boglárka:  A katica elveszett pöttyei (Pozsonyi Pagony Kiadó)

Paulovkin Boglárkának, az egyik legígéretesebb magyar illusztrátornak ez a kedves képeskönyve egy katicáról 

szól, aki elveszítette a pöttyeit. A szomorkodó katicán egy tó állatai segítenek.

Mészöly Miklós:  Szomorú, vidám (Móra Kiadó)

A leginkább felnõtteknek szóló mûveirõl ismert író gyermekkönyve színvonalas szórakozást, irodalmi 

barangolást tesz lehetõvé az állatokkal és a természettel való játékos ismerkedés közben. „Nagy fekete fa a 

behavazott réten. Odaszáll egy madár, s fázik: csiii... csiii... De szomorú! Patak vize fölött kíváncsi leveles ág. A víz 

tükrében is leveles ág. Ez vidám dolog!”

József Attila:  Altató (Pozsonyi Pagony Kiadó)

„Lehunyja kék szemét az ég, lehunyja sok szemét a ház, dunna alatt alszik a rét - aludj el szépen, kis Balázs.”

József Attila klasszikus verse most lapozó formában, a költõ eredeti kézirata szerinti helyesírással, Gyöngyösi 

Adrienn különleges rajzaival jelenik meg.

Altató (Holnap Kiadó)

A gyermekeknek készült versválogatás a legkisebbekhez szól. Gazdag Erzsi, Gyulai Pál, Kosztolányi Dezsõ, 

Radnóti Miklós, Szilágyi Domokos és 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 mondókákat gyûjtöttek össze. A magyarországi és határon túli költõk verseit Gyõrfi András illusztrációi 

teszik varázslatossá.
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T. Aszódi Éva: Bóbita álmos (Móra Kiadó)

A képeskönyv sok kedves, régi altató emlékét idézi föl, és több új, hangulatos esti verssel örvendezteti meg a 

legkisebb korosztályt. A kötetben angol, francia, vietnámi és magyar altatódalok, népi mondókák éppúgy 

megtalálhatóak, mint Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezsõ, Zelk Zoltán Weöres Sándor, Nemes Nagy 

Ágnes és Csoóri Sándor klasszikus versei. A gyerekek irodalmi élményét Hincz Gyula líraian gyengéd illusztrációi 

teszik teljessé.

Forrai Katalin: Katalinka. Dalok és játékok gyerekeknek (Móra Kiadó)

Bármelyik gyerek lehet gyertya, diófa, kiskacsa vagy éppen csóka – nem kell ehhez más, csak az éneklés, a 

mozgás és a játék felszabadító ereje. Forrai Katalin, a legendás zenepedagógus olyan könnyen énekelhetõ 

dalokat válogatott egybe, amelyek a hozzájuk kapcsolódó játékok segítségével fejlesztik a kicsik ritmusérzékét, 

hallását, mozgáskultúráját és fantáziáját.

J. Kovács Judit: Kerekítõ manó egy napja (Naphegy Kiadó)

J. Kovács Judit lapozója a beszédtanulás korai fázisában lévõ, egy-kétéves gyerekeknek és szüleiknek szóló 

lapozó-sorozat elsõ kötete. A Kerekítõ-könyvek drámapedagógus szerzõje ebben a könyvecskében is 

továbbviszi azt a bevált gyakorlatot, hogy a szülõknek szóló játékötletekkel kíséri a gyerekeknek szóló szöveget. 

A kicsik kedvelt manófiguráját Kállai Nagy Krisztina kedves rajzai keltik életre.

Kacagtató 2. - ölbéli játékok magyar költõk verseire (Móra Kiadó)

Játsszunk a picikkel Kányádi Sándor, Veress Miklós, Illyés Gyula, Csanády Imre és Zelk Zoltán soraira! Érintsük 

meg a piciket, mosolyogjunk rájuk, mozogjunk velük kántálás közben! A bal oldalon vers/versrészlet, míg a jobb 

oldalon a hozzá kapcsolódó játék leírása szerepel.
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Nyulász Péter: Zsubatta! Mondókáskönyv (Móra Kiadó)

A Mit sütsz, kis szûcs? vagy a Répa, retek, mogyoró nyelvtörõin generációk nõttek fel. Hol vannak a mai humoros 

nyelvtörõk, a játszva tanító, szórakoztató szójátékok? A versgyûjtemény e hiányt szeretné pótolni, miközben 

meghitt pillanatokat kínál szülõknek, gyerekeknek. A könyv szakszerû használatában színes rajzok segítenek, 

jelezve, hogy melyik vers milyen nyelvi készséget fejleszt és melyik korosztály számára ajánlott.

Weöres Sándor: Bóbita (Móra Kiadó)

A magyar gyermeklíra mûvészi rangra emelésében nagy része van Weöres költészetének. Ez a költészet az 

egészen apró miniatûrökben is képes megfogni és megidézni a teljes világot. Nem utolsósorban pedig képes 

mindezt a gyermekekkel is megéreztetni, megláttatni Hincz Gyula elragadóan szép, a lírával összeforrott színes 

illusztrációival.

Nemes Nagy Ágnes: A lila fecske (Móra Kiadó)

„Piros dróton ült a fecske, // piros dróton lila folt, // mert a fecske lila volt.” //

Ismerõsen cseng Nemes Nagy Ágnes játékos gyerekverse. A klasszikussá vált kötet õszinte, szeretetteli sorait 

a mai gyerekek Molnár Jacqueline érzékeny illusztrációival ismerhetik meg.

Hóc, hóc, katona. Bölcsõdések verseskönyve (Móra Kiadó)

E számos kiadást megért versantológia csokorba gyûjti az egy-két évesek számára a zeneiségükkel ható versikék 

és ritmusjátékok, népi mondókák legjavát. Akad köztük körjáték és soroló, népköltés a világirodalomból és 

modern magyar gyerekvers. Sokuk ismerõsen cseng a fülünkben, hiszen nekünk is olvasták gyermekkorunkban, 

néhányuk újdonság, amit a családi estéken szívesen osztunk meg a kisgyermekeinkkel. 
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Kányádi Sándor: Zümmögõ (Holnap Kiadó)

A Kossuth- díjas költõ 75. születésnapjára készült, százegy verset tartalmazó kötet a természetre figyelõ ember 

gyerekszeretetét és életörömét sugározza. 

Szabó Lõrinc: Kicsi vagyok én (General Press Kiadó)

A kötetben a következõ klasszikus verseket olvashatják a gyerekek: Tavasz elõtt (Részlet); Tavasz; Arany nap; A 

szél meg a nap; Csigabiga; Nyitnikék; Nefelejcs; Cila; Kicsi vagyok én; Vadliba; Szél hozott, szél visz el; Ficseri-

Füsti; Hörpentõ; Falusi hangverseny; Országos esõ (Részlet); Esik a hó; Sokat tud az én kezem. A könyvet Füzesi 

Zsuzsa kedves rajzai díszítik.

Szabó Magda: Ki hol lakik? (Európa Könyvkiadó)

A kötet kihajtható lapjain sorakozó két versszakos versikék mindegyike egyet tudakol: merre van erdõ-mezõ, 

tenger, folyó, kék patak állatainak – gyíkok, rókák, méhek, halak, sünök, mackók, õzek, csigák és madarak – 

otthona. Szabó Magda a gyermeklíra kedvelt darabjai közé tartozó játékos verssorait ez alkalommal Szalma Edit 

grafikusmûvész igényes illusztrációi kísérik.

Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 1. (Urbis Könyvkiadó)

A több kötetben megjelent, igényes kiállítású munka lapjain több száz mondóka, játékos hangulatú, rövid 

versike köré teremt Füzesi Zsuzsa színes mesevilágot. A gazdag kiadványban az ismert mondókák, természeti 

tárgyú ritmikus versikék, csúfolók, kiszámolók mellett bõségesen akadnak az újdonság varázsával ható ritmikus 

szövegek is. Akár felnõtt mondja/tanítja a dallamos versikéket, akár a kisgyerek maga forgatja/olvassa, 

egyformán sikerre és élményre számíthatnak.
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Mit  es  miert  mondjunk, 

olvassunk  a   ?

, ,

kisgyermeknek

A gyermekek világmegismerését a mesék is segítik. Az 

állatmesék cselekménye egyszerû, könnyen érthetõ, s a hõsök 

csupa olyan „emberi” tulajdonságokkal rendelkeznek, s olyan 

cselekedeteket hajtanak végre, amelyek ebben a korban a 

kisgyerekek számára már követhetõk. Az apróságok pontosan 

érzékelik, mi a jó, s mi a rossz az állatok viselkedésében. Ahogy 

Stiblár Erika mondja, készüljünk fel rá, hogy egy jól kiválasztott 

mesét többször el kell mondanunk, mert „a mesébõl személyes 

élményeket felidézõ történet válik, melybõl mindig azok az 

elemek emelkednek ki és fogalmazódnak meg üzenetként, 

melyekre a léleknek akkor a leginkább szüksége van.”

Elõdeink ösztönösen észrevették, hogy az erõsen ritmikus, 

dallamos, sokszor énekelhetõ versikék hatással vannak a 

kisgyermekek érzelmi, értelmi és szociális fejlõdésére. „Én nem 

tudok énekelni!” – szülõk szájából gyakran hangzik el ez a 

kijelentés, miközben még az énekes mondókákat sem kell 

énekelni ahhoz, hogy a bennük rejlõ játékosság vidám közös 

élményt hozzon a gyermekek és a szülõk mindennapjaiba. 

Kisgyermekkorban a gyerekek szívesen mondanak egymásnak, 

környezetüknek, sõt, hangulatuktól függõen saját maguknak is 

mondókákat. Gyakran nem is a szöveg a lényeg, hanem a ritmus, 

és a hozzákapcsolódó mozgás, amely így együtt mindkét 

agyfélteke összehangolt mûködését váltja ki. Népköltészetünk, 

neves költõink alkotásai bõséges választási lehetõséget 

biztosítanak mondókák, közösségteremtõ kiszámolók 

felfedezéséhez, megtanulásához.

Mondokak,  kiszamolok

Allatmesek
, ,
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„Elolvadt a világ,/ de a közepén, /anya ül és ott ülök 

/az ölében én”. Zelk Zoltán Este jó, este jó címû 

versének befejezõ sorai tökéletesen 

megfogalmazzák az én-mesék, vagyis az „élet 

–mesék” lényegét. 2-3 éves kortól a kisgyermekek 

szívesen hallgatják az olyan, akár saját szavakkal 

elmesélt történeteket, amelyeknek õk a hõsei. 

Könyvekbõl rövid, párbeszédes meséket válasszunk, 

amelyekben nincsenek rémisztõ csodás elemek. 

Gyermekeink akkor képesek figyelni, koncentrálni, 

ha értik a szöveget, az események pedig saját 

mindennapjaikból ismertek. Hagyjuk, hogy az 

apróságok beleszóljanak a mese alakulásába! 

Figyeljünk az elhangzott megjegyzésekre, mert 

nekünk, szülõknek szóló bölcs üzenetek ezek, 

amelyekbõl mi is tanulhatunk!

En-mesek
, ,
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Icinke-picinke. Népmesék óvodásoknak (Móra Kiadó)

A gyerekek anyanyelvi nevelésében, szépérzékének fejlesztésében a versnek és a mesének nagy szerepe van. 

Kovács Ágnes néprajztudós állította össze a kötet anyagát, figyelembe véve az utóbbi száz év gyûjtéseit, 

feldolgozásait, a kisgyermekeknek szóló népmesekincset. Reich Károly vidám illusztrációi könnyítik meg a 

mesék szemléltetését.

May Szilvia: A fásli utcai állatkórház (Cerkabella Kiadó)

Jószívû szívmûtét, akut bolhairtás és egy gumicsizma kiszabadítása – állati kalandok a Fásli Utcai 

Állatkórházban! Dr. Maci Doktor, Béka Doktor, Gizella Doktornõ és Dr. Marabu a helyzet urai: itt se a bal, se a jobb 

eset nem marad ellátatlanul. A kórházi élet izgalmas történeteit feljegyezték, és képekkel dokumentálták. Íme, a 

gyógyító nevetés receptje!

Elisabeth Brami: Babazseb (Csimota Kiadó)

Kenguru úrnak és asszonynak nem lehet kisbabájuk, mert Kenguru asszonynak túl kicsi a zsebe. Az állatok 

segítségével terveznek egy hátizsákot, melybe végül egy távoli ország babája kerül.

Marianne Dubuc: Állatkarnevál (Csimota Kiadó)

A farsangra minden állat meghívást kapott. Jelmez viselete kötelezõ! Vajon minek öltözik majd az oroszlán, az 

elefánt, a papagáj, a teknõs, Piroska, a mackó, a csiga, a tigris, a sün, a bárány, a tacskó, a zebra?

,Konyvajanlo   
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kisgyermekeknek
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Julia Donaldson: Graffaló (Pozsonyi Pagony Kiadó)

Az erdõben sétált egy barna egérke, meglátta egy róka: - Hm, jó lesz ebédre! Menjünk beljebb az erdõbe és 

lássuk, hogy bánik el a nagyeszû egérke a rókával, a bagollyal, a kígyóval és végül egy éhes Graffalóval a 

legnépszerûbb angol mesében! A szerzõpáros népszerû köteteihez méltán csatlakozik a lapozó formában 

elõször megjelenõ Graffaló. Papp Gábor Zsigmond fülbemászó rímeit a bölcsisek és ovisok is kívülrõl fújják.

Bálint Ágnes: Mazsola (Holnap Kiadó)

A népszerû meseíró legnépszerûbb könyve, melyben a szeretetreméltó, falánk és kissé lusta, de nagyon kedves 

kismalac kalandjai elevenednek meg. Új formában, színes képekkel adják ismét közre a rég kedvelt és ismert 

történeteket.

Erwin Moser: Hol lakik a kisegér? Tavaszi és nyári mesék (Manó Könyvek)

A népszerû osztrák meseíró és illusztrátor állatmeséi elsõsorban kisóvodásoknak szólnak, de a család minden 

tagját elbûvölik. A kötetben kilenc vidám tavaszi és nyári történet található Nádori Lídia fordításában. A könyv 

napsütötte, izgalmas csavargásainak fõhõsei Az egércirkuszból már ismert, szeretetre méltó állatok.

Beatrix Potter: Tipptopp Tomi kalandjai (General Press Kiadó)

A mókus házaspár õszi diógyûjtése nem várt fordulatot vesz. Tipptopp Tomit társai megkergetik, és gondolván, 

hogy meg kell büntetniük, egy odúba dobják. Mi vár a pocakos mókusra és feleségére?
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Zdenìk Miler, Eduard Petiška: A kisvakond nadrágja (Móra Kiadó)

A kisvakond egy olyan nadrágra vágyik, amelynek hatalmas zsebeibe mind kincs belefér, amit csak talált: a golyó, 

a szög, a gomb és a tükör is. Láttatok már ilyet? A színes lapozó a legkisebbekhez szól.

Berg Judit: Maszat alszik (Pozsonyi Pagony Kiadó)

Maszat és Hóchóc az asztalnál ülve kártyázik. Kint sötét van már és egyszer csak a szobában is sötét lett. 

Áramszünet van, és Maszat fél az áramszünettõl. Szerencsére ott van vele Hóchóc, aki megmutatja: ilyenkor 

lehet a legjobb játékokat kitalálni. Milyen kár, hogy nem tartott tovább az áramszünet! Hóchóc akkor is segít, 

amikor Maszat nem tud elaludni, mert mindig kinyílik a szeme. De ha sorban elmondjuk, mi minden és ki 

mindenki alszik, talán Maszatnak is sikerül elaludnia. Sõt, még Hóchócnak is.

Annipanni, mesélj nekem! (Pozsonyi Pagony Kiadó)

Boribon nagyon szeretné, ha Annipanni mesélne neki, de Annipanninak nagyon sok a dolga. Emlékeztetõül 

rajzol is magának egy kannát, egy felfordított kisautót és egy tálkát. Vajon mit jelentenek ezek a jelek? 

Boribonnak sikerül megfejtenie! Segít Annipanninak, így a mesélésre is jut bõven idõ.

Janikovszky Éva: Te is tudod? (Móra Kiadó)

Az óvodás korú kisfiú anyja, apja, nagymamája, nagypapája és nagynénje elbeszélésébõl megtudja, hogy milyen 

sokféle munkája lehet a felnõtteknek. „Hétfõn azt játszom, hogy postás vagyok. Kedden azt játszom, hogy 

rendõr vagyok. Szerdán azt játszom, hogy darukezelõ vagyok. Csütörtökön azt játszom, hogy gyerekorvos 

vagyok. Pénteken azt játszom, hogy nyugdíjas vagyok. De szombaton már nem kell egyedül játszanom, mert 

mindenki ráér, anyu is, apu is, nagymama is, nagypapa is, Vera néném is.”
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Eszes Hajnal: Egy nap a bölcsiben (Manó Könyvek)

Egy esõs õszi napon Kata és Lackó elindul Anyával a bölcsõdébe. Ha kíváncsi vagy, hogy mi történik az ikrekkel, 

miután Anya bekíséri õket a csoportszobába, nézegesd meg a leporellót!

N. Tóth Anikó: Az eszemet tudom (Cerkabella Kiadó)

A könyvben a gyerektémákról egy gyerek mesél, hétköznapi szereplõkkel mesébe illõ történések zajlanak. 

Meghitten otthonos, ismerõs gyerekvilág nyílik meg a szövegekben, melyeknek legfontosabb vonzereje az 

egyszerû, gyermeki, nyelvjátékokban kibontakozó humor. A könyv a legtitkosabb gyermeki vágyakat is 

elsuttogja: a legjobban vágyott dolog a szülõk figyelme. 

Baranyai András: Mi leszek, ha nagy leszek... (Csimota Kiadó)

Rendõr, tûzoltó, tanítónõ, fodrász, focista vagy ûrhajós? Húsz foglalkozás. A képeket asszociációs játék kíséri; 

minden szereplõ a munkájának megfelelõ környezetben jelenik meg, és ha jól figyelünk, a képeken 

felfedezhetjük a következõ oldal szereplõit is.

Agnès Lacor: Lili (Csimota Kiadó)

A Csimota Kiadó tolerancia sorozatának e részében egy kisfiú mutatja be kishúgát, aki Down-szindrómás. A 

történet a másság elfogadására és az emberi értékek meglátására tanít.
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Osvát Erzsébet: Eszter ezermester (Holnap Kiadó)

A Reich Károly illusztrálta lapozóból a kis Eszterrel ismerkedhetnek meg a két éven felüliek, aki játszik, rajzol, 

kertészkedik, süt-fõz, nagyon szereti az állatokat, mesét hallgat és Álomrétrõl álmodik.

Tarbay Ede: A kíváncsi királylány (Holnap Kiadó)

A szerzõ gyermekekhez szóló verseibõl és fordításaiból válogatott nagy mûgonddal. Kötetében olvashatunk 

tündérekrõl, kedves vagy mókás mesefigurákról, az esztendõ jeles napjairól. A költõ népszerû versei (pl. Õsz-

anyó, Karácsonyi mondóka) és új ciklusának darabjai, a Bodza-versek is felcsillannak. A varázslatos világú 

könyvet Borbás Zoltán illusztrációi teszik még kedvesebbé. 

Roca Núria: Az élet számai: 1 család (Scolar Kiadó)

A kiadó új sorozata a számokhoz olyan fontos fogalmakat társít, mint a család, az anyagok, a környezetünket 

érintõ feladatok, az õselemek, az érzék- és mozgásszervek. A szórakoztató könyv végén a gyerekeknek 

játéktippeket, a szülõknek néhány gyakorlati tanácsot adnak.

Andrea Erne: Elsõ lexikonom – Csodálkozz rá a világra! (Scolar Kiadó)

A Mit? Miért? Hogyan?-sorozatban megjelenõ gyermeklexikon igazi csemege a mindenre kíváncsi 

apróságoknak. A képeskönyv titkos ablakait kihajtva nemcsak rengeteg meglepetésben lesz részük az 

apróságoknak, hanem alapos ismeretekre tehetnek szert a világról, szûkebb és tágabb környezetükrõl is.
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Brigit Bondarenko: Ma elmegyünk a gyerekorvoshoz! (Tesloff és Babilon Kiadó)

- Mi történik a doktor néninél?  -Miért kell az oltás?  -Mire való a sztetoszkóp?

Gyermekünkkel a könyv lapozgatása közben megbeszélhetjük, mire kell várnunk, mivel lehet játszani a 

váróban, vagy mivel hallgatja meg a doktor néni a kicsik szívét.

Constanza Droop: Mi nõ ott? (Scolar Kiadó)

A sorozat e kötete azokkal a növényekkel ismerteti meg az apróságokat, amelyekkel már életük elsõ éveiben 

találkozhatnak. Azon túl, hogy egyáltalán miféle élõlények a növények, megtudhatják belõle, hogy melyik részét 

fogyasztjuk a karfiolnak, milyen finomságok nõnek a föld alatt, miért kell locsolni a virágokat, miért csíp a csalán, 

mit csinál a méhecske a virágban, és mi a szénanátha.

Katja Mensing: Pont, pont, vesszõcske... Felismered? Rajzold le! (General Press Kiadó)

Pont, pont, vesszõcske, készen van a fejecske! Több mint harminc állatos kép, lépésrõl lépésre, mulattató 

mondókákkal. A rajzos versek nagyon szerethetõk. Ez a foglalkoztató játékosan, rímes mondókákkal tanít 

rajzolni. A gyerekek lépésrõl lépésre sajátíthatják el az oroszlán-, a lepke- vagy a krokodilrajzolás trükkjeit, és 

közben a tarka mondókák fejlesztik a ritmusérzéküket, a beszédkészségüket és a koncentrációt.

Richard Scarry: Tesz-vesz város A-tól Z-ig (Móra Kiadó)

Tesz-Vesz város lakóiról olvasva észrevétlenül megismerheted több száz szó jelentését. A szavaknál ugyanis 

nincs érdekesebb építõjáték a világon! A képes értelmezõ szótárban az egyes szavakhoz mulatságos képek 

tartoznak. Az ezernél is több illusztráció egy-egy rövidke történetet rejt, amelyek megmagyarázzák a 

kifejezéseket.

,
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Maja Pitamic: Tanítsd meg, hogyan játsszak! Montessori-féle játékok és foglalkozások kisgyermekeknek (Tudatos 
Lépés Kft.) A könyv remek játékötleteket nyújt a kicsik készségeinek fejlesztéséhez egyéves kortól az óvodáskor 
végéig. Az ismert reformpedagógus, Maria Montessori módszerét követõ foglalkozások elõsegítik mindazon 
készségek fejlesztését, amelyekre a továbbhaladás alapozható. Így például egy-egy játék a mozgás, a beszéd, a 
kézügyesség, a kreativitás, a memória fejlesztésére irányul, a korosztálynak megfelelõ módon. A játékok könnyen 
kivitelezhetõek, nem kívánnak sem szaktudást, sem különleges eszközöket.

Edward de Bono: Tanítsd gondolkodni a gyereked! (Park Kiadó)
A barátod megsértõdött, mert félreértette egyik megjegyzésedet. Mit tennél? – ilyen életszerû példákon keresztül 
tanít gondolkodni Edward de Bono. A gondolkodás közvetlen tanításának úttörõ szaktekintélye, a „laterális 
gondolkodás” fogalmának megalakítója – több mint huszonöt éves átfogó tapasztalat birtokában – egyszerû, 
gyakorlatias és élvezetes módszereket mutat be, amelyekkel a szülõk fejleszthetik gyermekeik gondolkodási 
készségeit, és jobb eséllyel indíthatják õket az életnek.

D.W. Winnicott: A kapcsolatban bontakozó lélek: Válogatott tanulmányok (Új Mandátum Kiadó)
A hazai pszichoterápiás mûhelyekben évtizedek óta folyik Winnicott tárgykapcsolat-elméletének, terápiás 
tapasztalatainak értelmezése és alkalmazása a gyakorlati munkában. A könyv egy olyan gyermekorvos 
pszichoanalitikussal ismerteti meg az olvasót, aki az elsõk között ismerte fel a korai szülõ-gyermek kapcsolatnak a lelki 
fejlõdésben betöltött kulcsszerepét. A szülõ gyakorlati útmutatást kap abban, hogyan szeresse jól gyermekét, mit 
biztosítson számára az egészséges személyiségfejlõdéshez, hogyan váljunk „elég jó szülõvé”.

Bruno Bettelheim: A mese bûvölete és a bontakozó gyermeki lélek (Corvina Kiadó)
Az ismert mesepszichológus klasszikus mesék részletes elemzése során mutatja be, hogy a felnõtt ésszel ijesztõnek és 
kegyetlennek tûnõ mesemotívumok milyen módon vesznek részt a gyermek lelki „anyagcseréjében”, és hogyan 
segítenek feloldani a konfliktusokat, félelmeket, szorongásokat. A bölcs és tanulságos könyvet szülõk, pedagógusok, 
irodalmárok,  népmesekutatók, etnográfusok és még sokan mások is haszonnal forgathatják.



Szakirodalmi  ajanlok  szuloknek
, .., ,,

Kádár Annamária: Mesepszichológia. Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban (Kulcslyuk Kiadó)
A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb eszköze, olyan lelki táplálék, amely életre szóló nyomokat 
hagy a gyermekben. Adjuk hát meg neki a lehetõséget arra, hogy az égig érõ fa csúcsára kis kanászként 
felkapaszkodhasson! Annak a gyermeknek, aki mesét hallgatva nõ fel, varázspálcája a saját elméje lesz, és képzelete, 
érzelmi intelligenciája segíti majd a megpróbáltatások közepette.

Gerlinde Ortner: Gyógyító mesék – avagy hogyan segítsen a szülõ a gyermeknek a félelem és agresszió 
leküzdésében (Móra Kiadó)
A tanácstalan, önmagukat vádoló szülõk gyakran azt kívánják, bárcsak volna csemetéjükhöz egy használati utasítás, 
amelybõl kiderülne, miben hibáztak eddig, és mit kell másképp csinálniuk! Nekik ajánljuk Ortner könyvét, amelyet 
sikerrel forgathat minden anyuka és apuka, aki segíteni akar gyermekének a félelem és az agresszió leküzdésében.

Lovász Andrea: Navigátor – gyermekirodalmi böngészõ, lexikon és olvasókönyv (Cerkabella Kiadó)
Az illusztrált gyerekirodalmi lexikon tartalmazza a 2000-es év elejétõl a 2010 elejéig tartó korszak legfontosabb 
szerzõit, illusztrátorait, azok munkáit, s a gyerekekhez, a gyerekirodalomhoz való viszonyát, szerzõi hitvallását. A 
lexikon az érdeklõdõ felnõtt olvasóknak is releváns módon összegzi a magyar mese- és a gyerekirodalom utóbbi 
évtizedének látványos mozgásait, a gyerekeknek pedig a primér szövegek olvasásával és az albumszerûségbõl adódó 
lapozgatással, böngészéssel nyújtott örömszerzésen túl értékorientációs funkcióval bír.

Boldizsár Ildikó: Meseterápia. Mesék a gyógyításban és a mindennapokban (Magvetõ Kiadó)
Az önálló meseterápiás módszert kidolgozó mesekutató könyve azoknak íródott, akik értik, vagy érteni szeretnék a 
meséket, s akár laikusként, akár szakemberként hasznosítani kívánják a bennük rejlõ õsi tudást. A mese gyógyító 
erejének bemutatására a szerzõ saját meseterápiás gyakorlatából hoz példákat, s hasznos tanácsokat ad azzal 
kapcsolatban, hogyan tehetjük mindennapos segítõ, orientáló eszközzé a meséket életünkben.
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Selma H. Fraiberg: Varázsos évek. Hogyan értsük meg és kezeljük a korai gyerekkor problémáit (Park Kiadó)
A kisgyermek életének elsõ esztendõi varázsos évek: a gyermek pszichológiai értelemben varázsló ebben a 
korszakban, a világról szerzett fogalmai mágikusak. Az amerikai gyermekpszichológus könyve az elsõ öt életév 
személyiségfejlõdésérõl szól, leírja és gyakorlati szemszögbõl megmagyarázza a különbözõ fejlõdési fokokkal 
összefüggõ tipikus problémákat. Mindenható recepteket, használati utasítást persze nem adhat, hiszen a nehéz 
pillanatokban gyöngéd, szeretõ, gyakran ösztönös szülõi megérzésünk adja kezünkbe a helyes megoldást.

Deákné B. Katalin: Anya, taníts engem! (Deák és Társa Kiadó)
Fejlesztési lehetõségek születéstõl iskolakezdésig. Sokan úgy vélik, hogy az iskolára való felkészítés az óvodai 
foglalkozások feladata. Valóban kiemelt helye van a gyermek fejlesztésében az intézményi munkának, ám az 
önmagában nem elegendõ. A megfelelõ fogalomkialakításhoz, az ismeretek mélyebb rögzítéséhez elengedhetetlen 
az otthoni törõdés. A szülõk többsége tudja ezt, de bizonytalan abban, hogy a gyermek fejlesztését miként kellene 
megvalósítania.

Adele Faber, Elaine Mazlish: Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje. Gyakorlati tanácsok a 
sikeres szülõ-gyerek kapcsolathoz (Reneszánsz Kiadó)
„Csodálatos szülõ voltam, mielõtt gyermekeim születettek volna.” – kezdi könyvét az írópáros. Nem éreztük ezt 
gyakorló szülõként oly sokszor? Elméletben mindig sokkal könnyebben mennek a dolgok, de amikor saját 
családunkban kell szembenézni a durcás gyerekkel, a hisztivel, a kiabálásokkal, sértõdésekkel, akkor megfogadjuk: 
Holnaptól másképp lesz! Azután kezdõdik elölrõl, mert nem tudjuk, hogyan.

Gary Chapman: Gyerekekre hangolva. A gyerekek öt szeretetnyelve (Harmat Kiadó)
A népszerû szerzõpáros könyvében azt hangsúlyozza, hogy a nevelésben minden a szülõk és a gyerek közötti 
szeretetkapcsolaton múlik. Ahhoz, hogy gyermekünk egészségesen fejlõdjön, elengedhetetlenül fontos, hogy 
betöltsük érzelmi szükségleteit, azaz érezze szeretetünket és elfogadásunkat. Hogyan kommunikálhatjuk 
szeretetünket ebben az emberformáló kapcsolatban? A válasz az öt szeretetnyelv (a testi érintés, az elismerõ szavak, 
a minõségi idõ, az ajándékozás és a szívességek) helyes alkalmazásában rejlik.
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Horváthné Csapucha Klára, F. Mikonya Hajnalka: Böngésszünk együtt! (Naphegy Kiadó)

Az évszakos Böngészõ-sorozat öt kötetéhez kapcsolódó könyv egyaránt ajánlott szakembereknek és olyan szülõknek, 

akik szeretnék nyomon követni, játékosan segíteni gyermekük fejlõdését. A könyv játékötletei, szórakoztató 

feladatsorai segítik a gyermeket az õt körülvevõ tárgyi világ megismerésében, és saját önkifejezésének alakulásában. 

Tóth Sándor, Minkolényi Ilona: Óvodába készülök (Zen Kiadó)

Gyermekünk immár kikerül a meleg és õt szeretettel körülvevõ családi körbõl. Boldogok vagyunk, hiszen elkezdi 

megtanulni az életében oly fontos közösségi létezést. Új emberek, váratlan helyzetek. Mindezt úgy, hogy ezentúl nincs 

féltõ szemünk elõtt, nem védhetjük meg minden bajtól. Mi nem, de megteszik ezt helyettünk mások, az óvoda erre 

képzett szakemberei.

Gianni Rodari: A képzelet grammatikája: Bevezetés a gyermeki történetalkotás mûvészetébe (Pont Kiadó)

Ez a könyv gyönyörködtetõ, szórakoztató, elbûvölõ olvasmány arról, hogy miként is férkõzhet közel a felnõtt a gyermek 

észjárásához, gondolkodásához – végsõ soron a lelkületéhez. Aki ezt a lebilincselõ könyvet elolvassa, megtanul olvasni 

a gyermekek gondolataiban, néha logikátlannak tûnõ fantáziálásaiban; és õ is képes lesz megértetni magát a 

gyerekekkel.

Simone Cave, Dr. Caroline Fertleman: Az okos baba. 100 játék és gyakorlat gyermekünk dinamikus fejlõdéséhez 

(Partvonal Kiadó)

Ez a hiánypótló kötet a 0-2 éves gyermek megfelelõ értelmi-érzelmi fejlõdéséhez szükséges szülõi támogatás 

kialakításához nyújt elméleti hátteret és kézzelfogható ötleteket.



Látogassanak el a pécsi Tudásközpont épületében található Csorba Gyõzõ Könyvtárba, a kiadványban felsorolt 

dokumentumok döntõ többsége ugyanis az állományban megvan, s kölcsönözhetõ!

A negyedik szinten található Körbirodalom Gyermekkönyvtárban a tipegõ korosztálytól a kamaszkorig, a közel 

harmincezres állományban mindenki megtalálhatja az õt érdeklõ irodalmat, a felnõttek pedig rábukkanhatnak 

gyermekkoruk kedvenc olvasmányaira. Ismeretterjesztõ könyveink sokszínûsége a játszva tanulás lehetõségét 

biztosítja. Ezen a szinten tizenkét számítógép, gyermekekhez, szülõkhöz szóló újságok állnak a beiratkozott olvasók 

rendelkezésére. A hangulatos Pöttyös szoba kimondottan a 0-3 éves korosztályé, amelyben minden héten 

keddenként énekes, mondókás Kerekítõ foglalkozások zajlanak.

A gyermekkönyvtár színes világa berendezésében is alkalmazkodik 

a kicsik méreteihez, s a családok kényelmét szolgálja.

Kedves  Szulok, Nagyszulok!
.. ,, ,,..
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Hogyan  lehet  valaki  a  konyvtar  olvasoja?
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A felnõttek a nulladik szinten található beiratkozási pultnál személyazonosságukat igazoló 

irataikkal, a honlapon felsorolt lehetõségek közül kiválasztva lehetnek a könyvtár olvasói.

0-tól 16 éves korig a gyerekeknek nem kell fizetniük. A negyedik emeleten, a Körbirodalom 

Gyermekkönyvtárban egy szülõi jótállói lapnak a helyszínen való kitöltése után új olvasóink 

kézbe vehetik a belépésre, kölcsönzésre és számítógép-használatra jogosító igazolványukat.

Várjuk Önöket és a gyerekeket sok szeretettel!

www.baralib.hu/beiratkozas
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