ÚJ KÖNYVEINK – KÉPESKÖNYVEK

Aubert, Dany: Oviba megyek!
Ez az új Kismackó-történet segít a gyerekeknek, hogy
leküzdjék a félelmeiket az újtól és az ismeretlentől.
A sorozat további részei:
https://www.lira.hu/hu/szerzo/catherine-leblanceve-tharlet

Banser, Nele: Jakab cumija
Vajon Jakab cumi nélkül is boldogul?
Még több könyv Jakabról:
https://kulturgyerek.hu/termek/jakab-cumija/

Bartos Erika: Bogyó és Babóca - Hónapok meséi
Kísérd végig az év hónapjait Bogyóval és Babócával!
Az írónő könyvhöz kapcsolódó honlapja:
https://www.bartoserika.hu/aktualis/bogyo-esbaboca-honapok-mesei

Bevens, Emily: A teknős és a nyúl
A legszebb és legismertebb klasszikus mesék új
ruhában.
A sorozat további kötetei:
https://alomgyar.hu/szerzo/emily-bevens

Dániel András: Fityirc és a felhő és Merre jártok,
Kuflik?
A kuflizást nem lehet elég korán kezdeni!
További Kufli-könyvek:
https://www.pagony.hu/kufli-konyvek

Daynes, Katie: Nézd meg! Mi az a Hold?
Ha kíváncsi vagy, lapozd végig a könyvet, hajtogasd ki
a füleket!
A sorozat további könyvei:
https://www.libri.hu/szerzok/katie_daynes.html

Dudás Gergely: Mackó virágos böngészője
Mackó a sötét, hideg tél után elindul megkeresni a
tavaszt.
Belelapozó videó:
https://www.youtube.com/watch?v=7NufHxFuTjs

Lackfi János: Életem első könyve
A nagy „első” pillanatokra a gyerekek életéből minden
szülő emlékszik. A hatgyermekes édesapa ezeket
meséli el nagy rutinnal és humorral.
Részlet a könyvből:
https://www.youtube.com/watch?v=6wGEbkDp0n0

Máli Csaba: Vuk és a színek
A kisróka segítségével megismerheted a legfontosabb
színeket.
További részek és betekintő:
https://mora.hu/konyv/vuk-es-a-szinek-ismerd-meg-aszineket-a-kisrokaval/

Mühle, Jörg: Kisnyuszi bibis lesz
Interaktív lapozó a legkisebbeknek.
Kisnyuszival a megismerés további lapozói:
https://www.pagony.hu/cikkek/kisnyuszi-bibis-leszlapozo-fejleszto-interaktiv-gyerekkonyv

Nahrgang, Frauke: Milyen könnyű bilibe pisilni!
Ez a kedves képeskönyv öröm a gyerekeknek, segítség
a szülőknek bilire szoktatás idején.
További könyvek a témában:
https://kulturgyerek.hu/termek/milyen-konnyu-bilibepisilni/

Ondrasík, Pavel: Nózi, a kismalac, aki az orra után
ment
Mese kiterjesztett valóság-élménnyel, melyhez egy
applikáció letöltése szükséges.
Más kiterjesztett valóság-könyvek, és írás a témáról:
https://foxbooks.hu/2018/08/15/kiterjesztettvalosag-egy-gyerekkonyvben/

Reider, Katja: Jó éjszakát, kisnyuszi!
A legkisebbek kedvenc meséi sorozat legújabb
keménylapos képeskönyve.
Belelapozhattok itt:
https://www.scolar.hu/jo_ejszakat_kisnyuszi_2391

Slater, Nicola: Pamacs a tanyán
Pamacs játszani szeretne, de hol vannak a barátai?
Hajtsd ki a lapokat és megtudod!
Lapozz bele:
https://mora.hu/konyv/pamacs-a-tanyan-lapozokihajthato-oldalakkal/

Taplin, Sam: Hova bújtál kiskutyus?
Kukucskálj be a szép színes oldalak mögé, és segíts
megkeresni a kutyust!
További kötetei:
https://talaldki.hu/konyv/hova-bujtal-kiskutyuskukucs-konyvek/

