
Olvasmányok 6-12 éves korig 

A Körbirodalom Gyermekkönyvtár ajánlásával 

 

 

Enid Blyton: Kaland a kincses szigeten. 

Szeged : Könyvmolyképző K., 2008 

A három testvér: Anne, Dick, és Julian már alig várják, hogy 

elkezdődjön a nyaralás. Izgatottan tervezgetnek, mikor legnagyobb 

meglepetésükre kiderül, hogy szüleik nélkül fogják tölteni a 

szünidőt, nagybácsikájuk tengerparti házában, ahol még sohasem 

jártak. Még jobban fellelkesülnek, mikor megtudják, hogy ott 

találkozhatnak unokatestvérükkel, akit eddig nem ismertek. Bár 

izgalmasnak ígérkezik a vakáció, de azt álmukban sem gondolták 

volna, mennyi fantasztikus kalandban lesz részük új 

unokatestvérük, Georgina és kutyusa társaságában. Ugyanis a 

lánynak saját szigete van és azon egy romos kastély is található. A 

helyzet tovább fokozódik egy hajóroncsnak köszönhetően, amelyben egy titokzatos ládikát 

találnak. Ennek a ládikának a tartalma talán több rejtély megoldásához is hozzásegíti a 

gyerekeket. Indulhat a kincskeresés. De mivel más is vadászik a kincsre, így nem mindegy, ki 

ér oda előbb! 

 

Janikovszky Éva: Égigérő fű. 

Budapest : Móra, 2011 

Ismered Misut? Jártál már a sárga kövekkel kirakott udvaros kis 

épületben, ahol megannyi csudás figura lakik? Még nem?! Hát 

tévedj be hozzájuk! Érdemes! 

Misu Dezső bácsinál nyaral a pár lakásos, unalmasnak tűnő házban, 

ahol azonban részese lesz egy nagy kalandnak. Megismerkedhetsz 

Síróbabával, Oszkárral, a szenes emberrel, a kedves mamájával, a 

folyton tüskés Kamilla kisasszonnyal, Poldi bácsival és Poldi 

nénivel, és még megannyi mesés szereplővel, akik mind egy célért 

fognak össze ebben a hihetetlen történetben. Ez a cél pedig titok, 

mint ezen a nyáron sok minden más is. Fejtsd hát meg te is Misuval együtt! Janikovszky Éva 

felnőtteket is szórakoztató könyvét régi társa, Réber László illusztrálta, nem kis hozzáértéssel. 

Mindenkinek jó mulatást! 

  



Hilde Hagerup: Az ellopott festmény nyomában. 

[Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2015 

Szeretsz nyomozni? Tim és a testvére, Jenny nagyon szereti a 

megfejtésre váró rejtélyeket megoldani. Mikor a Napos-tető 

Szállodában tűz üt ki, a két kis nyomozó azonnal az elkövető 

nyomába ered. Semmilyen apró részlet nem marad észrevétlen, ha 

a testvérpár a közelben van. Mindent kibogoznak, megfejtenek, 

felderítenek, szóval semmi nem kerülheti el a figyelmüket. 

Kíváncsi vagy, ki okozta a tüzet? Nyomozz te is Timmel és 

Jennyvel! 

 

 

 

 

Otfried Preussler: A kis szellem. 

[Budapest] : Kolibri, 2015 

 

A kis szellem minden éjjel pontban éjfélkor fölébred. Vígan járja 

Bagolykő várának összes termét, és meglátogatja öreg barátját, 

Uhu bácsit. De közben arról ábrándozik, milyen jó lenne nappal 

látni a világot! Csupán egyetlenegyszer... 

Addig nem nyugszik, míg egy verőfényes napon a kívánsága 

váratlanul nem teljesül. Ekkor izgalmas kalandok sora veszi 

kezdetét, és nem csak a kis szellem számára... 

A Kolibri Klasszikusok sorozatban a Torzonborz-történetek után 

egy újabb Otfried Preußler-mesehős, a kis szellem válhat 

generációk kedvencévé. Forrás: www.bookline.hu 

 

 

Uri Orlev: Sziget a romok között. 

Budapest : Animus, 2003 

 

A második világháború idején játszódó történet főhőse egy 11 éves 

fiú, Alex, aki a Hitler által vezetett Németország megszállása alatt 

sínylődő Varsó zsidó negyedében él szüleivel. Édesanyja egy 

ismerősökhöz tett látogatás után nem tér haza, hiába várják. Aztán 

egy napon mindenkit összeterelnek a katonák, ezért Alex 

édesapjával együtt megpróbál elbújni, de úgy tűnik, csak a fiúnak 

sikerül a menekülés. Egy romos házban talál menedéket az üldözők 

elől. Ahogy az apja tanította, Alex megpróbálja a túlélést a szörnyű 

körülmények ellenére az éltető reménnyel szívében, hogy egy napon 

újra találkozhatnak. 

Ez a mű az Izraelben élő író első, magyarul is megjelenő könyve. Uri Orlev a gyerekkönyv 

írók Nobel-díjaként számon tartott Andersen-díj egyik kitüntetettje. 

  

http://www.bookline.hu/


Mihail Pljackovszkij: A nyúl, aki senkitől sem félt. 

Budapest : Móra, 2012 

Ha anya nem is, de a nagymamák, nagypapák bizonyára 

mindannyiunknak olvasták a Vidám meséket, vagy A sün, akit 

meg lehetett simogatni című könyvecskét. Az orosz mesék bájos 

figuráin számtalan generáció nőtt már fel. Hiszen ki ne ismerné 

Kispipit, Cirmost, a nagyravágyó cicát, Csahost, a kiskutyát, 

Hápisápit, a kacsát és még sok más barátságos karaktert?  

A nyúl, aki senkitől sem félt új kiadásában felelevenednek Sündi, 

a leleményes kis süni és társai rövid, életszagú történetei, melyek 

hol kacagásra, hol sírásra ingerelnek, de ami a lényeg, mindenképpen tanítanak nekünk 

valamit. A Szutyejev által illusztrált könyvek vidám és tanulságos meséi egyaránt ajánlottak 

kicsiknek és nagyoknak. 

 

 

A kis gömböc és más mesék. 

Pécs : Alexandra, 2010 

 

A Magyar népmesék sorozat az elmúlt évtizedek során fogalommá 

vált. A szignált, a népi motívumok között a címet megéneklő piros 

kismadarat generációk ismerik és szeretik, csakúgy, mint a mesék 

szereplőit: a szállást kérő rókát, a kis gömböcöt, Cerceruskát, Róka 

komát, Kacor királyt. Ezek a népszerű elbeszélések most képeskönyv 

formájában is életre kelnek. Forrás: www.bookline.hu 

 

 

Christine Sagnier: Segítség, költözünk! 
Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2011 

 

Amikor Lola és Tom anyukája új férjével, Pierre-rel bejelenti, hogy a 

család hamarosan egy Párizs környéki házba költözik, a gyerekek 

cseppet sem örülnek a hírnek. Ellenkezőleg, Lola kétségbeesetten 

tiltakozik, hiszen szó sem lehet róla, hogy itt hagyja legeslegjobb 

barátnőjét, Alice-t! De hiába minden sírás-rívás, a döntés 

megmásíthatatlan. Forrás: www.bookline.hu 

  

http://www.bookline.hu/
http://www.bookline.hu/


Pasqualetto, Mario: A Medúza-szirt 
Szeged : Könyvmolyképző K., 2013 

Alapvető Kalóztudományi tudnivalókat sajátíthatnak el mindazok, 

akik összeszedve bátorságukat, beiratkoznak a Kalóziskolába. Az öt 

fős Tengeri Mackók elnevezésű első éves kalóz tanulói csapatnak 

nehéz próbatételeken, izgalmas kalandokon keresztül vezet az út, 

mire igazi tengeri medvévé válhatnak. Például mindjárt az első 

alkalommal, késő éjszaka, vaksötétben kell a Medúza-szirten partra 

szállniuk, holott leginkább fázósan visszabújnának a jó meleg 

kabinjukba. De a hatalmas termetű, izmos Függőágy Kapitány 

természetesen ezt nem engedélyezi. Ebből is rögtön sejthetjük, még 

micsoda rettentően félelmetes kalandok következnek ezután. Aki nem feltétlenül készül 

kalóznak vagy jelen pillanatban még némileg habozik, annak is érdemes ezt a könyvet 

elolvasni. Hiszen sohasem tudhatja, mikor lesz esetleg szüksége olyan alapvető készségekre, 

mint például a Medúza-szirten való tájékozódás, vagy az Öt ujj jele, amely a Viharos tenger 

kalózai számára öt nagyon fontos szabály gyűjteménye. 

 

 

Sara Pennypacker: Klementin. 

Szeged : Könyvmolyképző K., 2009 

Klementin egy kalandvágyó 3.b osztályos tanuló, aki igazi művész. 

Bár vannak, akik nem teljesen így gondolják, nem is értem, hogy 

miért. Hétfőn is például, mikor a negyedikes Margó haját csutkára 

nyírta az életlen rajztermi ollóval, valódi művészi alkotást hozott 

létre. Ezzel csak Margó anyukája nem értett egyet, pedig igazán 

értékelhette volna Klementin magas szintű művészi érzékét, amit a 

remek színválasztás is bizonyít. Hiszen a hajvágás után még be is 

festette Margó haját egy Lángoló Naplemente színű krétával. Ezáltal 

Margó tisztára úgy nézett ki, mint egy összegabalyodott gilisztákat 

ábrázoló hatalmas tetoválás. Ez pedig már azért is jó, mert legalább 

nem hervadt pitypangszerű lett, mint az elején, mikor még sárgára akarták befesteni. Ilyen, és 

hasonló ötletek gyakran tudnak bekattanni Klementinnek, nem is nagyon kell törnie a fejét. 

Azért ez, ismerjük el, nem akármilyen őstehetségre vall. Vagány, művészi érzékkel megáldott 

főhősünk meghökkentő és különös kalandjait 10 fejezeten keresztül követhetjük Marla Frazee 

a történetekhez tökéletesen illő, humoros illusztrációi kíséretében. A többszörös díjnyertes, 

kedves, vidám könyv remek nyári olvasmány kisiskolásoknak! 

  



Kelley Armstrong és M. A. Marr: Loki farkasai. 

Budapest : Ciceró, cop. 2014 

A sejtelmes, rejtélyes északi legendák a dél-dakotai Blackwell 

városban nem csupán ősi mendemondák, hanem családi hagyományok. 

Az itt élő családok ugyanis mind Thor és Loki leszármazottai. 

Akárcsak Matt Thorsen. Igen, kitaláltad! Ő nyilván nem a bolondos 

Loki ükükükük...unokája. De Fen és Laurie, a két bajkeverő igen. 

Hogy nem vagy jártas az északi mitológiában? Sebaj, majd a 3 fiatal 

eligazít, ugyanis közelit a Ragnarök, a végső pusztulás, amit Matt és 

csapata próbál megakadályozni. Szükség lesz tehát minden tudásra a 

harcban! 

A Blackwelli históriák első részét ajánljuk mindazoknak, akik nem félnek a fordulatos 

csatáktól, a lélegzetelállító kalandoktól, s nem felejtik el becsukni a szájukat a mitikus figurák 

láttán. 

 

Bosnyák Viktória: Elek, merre keresselek? 

Szeged : Könyvmolyképző K., 2009 

Jártál már a Nevenincs-erdőben? Ismered Károlyt, a baglyot? Miket 

is beszélek…. Bélát, a baglyot...nem, hogy is van ez? Á, megvan! 

Bölcs Elek, a Nevenincs-erdő egyetlen baglya, Első Mihály sirály 

király barátja, így hívják hát a magányosan éldegélő madarunkat.  

Elek rájön, mégsem olyan jó az agglegény élet, s hirdetés útján keres 

magának menyasszonyt, ám Mihály se rest, s nyomban nyomozni 

kezd, és figyelni, nehogy barátja butaságot csináljon. Szükség is van 

rá, mert az oda érkező három bagolyhölgy úgy felforgatja 

Nevenincs-erdő éjszakai életét, mint a forgószél. Eleknek pedig 

inába száll a bátorsága, s csak egy barát és persze három bagolyhölgy segíthet megtalálni az 

eltűnt, elrabolt, vagy elmenekült vőlegényt. Ha kíváncsi vagy, hova tűnt Elek, segíts te is 

keresni! 

  



Tóth Zita: Filc, a zoknimuki. 

Budapest : Athenaeum, [2008] 

Tűnt már el zoknid? Szerintem már mindenkivel előfordult, hogy 

nem találta reggel a zoknija párját. Vagy kis autód? Amiről azt 

hitted az ágy alá gurítottad, de nem volt ott? S miért nem? A 

magyarázat rejtélyes, de állítólag a zoknimukik apró népe áll a 

háttérben.  

Félix, a kisfiú egy nap arra lesz figyelmes, hogy valami kúszik a 

szőnyeg alatt a játékai felé. A kibukkanó kis lény pedig nem más, 

mint Filc, a zoknimuki. A koboldszerű kis lény állítja, hogy csak ő 

létezik egyedül, se testvérei, se családja, és amúgy sem szabadott 

volna Félixnek meglátnia. A kisfiú pedig leesett állal próbálja megérteni, hogy Filc egy 

különös kis lény, aki létezik, és elcseni időnként a játékait. Majd lassan a kölcsönös 

bizalmatlanság barátsággá alakul, és közös kaland kezdődik. 

Ha meg szeretnétek tudni, kik is a házak falaiban élő, zajos manók, akkor olvassátok el ezt a 

remek és humoros meseregényt! 

 

 

Irmgard Lindner: Csipet és Bogyó a pácban. 

[Budapest] : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2005 

Tudtad, hogy a tündérek is rettegnek és izgulnak a vizsgák előtt? 

Pedig igen! Bogyó a tündérlány épp a nagy tündér-vizsga elől lóg 

meg, mert nem gyakorolt eleget. Inkább Csipethez, az 

emberbarátnőjéhez szökik. De sajnos a tündérek nem nézik jó 

szemmel, hogy az emberek, akik nem hisznek már bennük, pont 

egy szeleburdi tündérlánnyal barátkozzanak. Mikor Bogyó 

eltűnése kitudódik, enyhe büntetést kap csupán. Majd rájön, 

emögött édesanyja kiváló tehetsége, tekintélye áll. Ám addig sok 

kalamajkába, és jó kis pácba keveredik a két kis barátnő. 

Olvassuk el, mibe! 

  



Vitkolczi Ildikó: Walter, a falra festett sárkány. 

Budapest : Noran, 2010 

 

Apa, Anya és Lilla új lakásba költöznek, ahol a falak elszomorítóan 

fehérek és üresek, ezért Apa, Lilla kérésére, nekiáll festeni. Csak egy 

a gond: Apa egyáltalán nem tud festeni. Se fösteni. Még csak 

mázolni sem. Pingálni meg aztán végképp nem. Így Lilla szobájának 

falára fölkerül valami, amiről lehetetlen eldönteni, hogy az egy zöld 

dinoszaurusz, sárkány, vagy esetleg egy világbajnok méretű, tüskés 

és szeplős görögdinnye. Végül persze kiderül, hogy egy bánatos, vén 

sárkány került a falra, Walter nevezetű. És Walter világában csak 

úgy hemzsegnek a hívatlan jövevények: víziszonyos pelikánok, csigahajtó versenyről 

odatévedt tündérek, vagy éppen égből pottyant csillagok. E hívatlan vendégek társaságában 

Lilla és a bölcs sárkány újabb és újabb kalandokba keveredik. Ha meg akarod tudni, kik azok 

a ruznyákok, hogyan kell visszatenni egy csillagot az égre, vagy miféle új sport a 

bibircsókfoci, muszáj lesz elolvasnod ezt a könyvet! 


