KÖNYVEK AZ ISKOLÁT KEZDŐ
GYEREKEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK
Közeledik a szeptember, így az iskolakezdés ideje is, ami a családok életében nagyon fontos
esemény. Ilyenkor számtalan kérdés foglalkoztatja őket ezzel kapcsolatban. Összegyűjtöttünk
néhány olyan könyvet, amelyek segítenek megismerkedni az iskolával és az új kihívásokkal.

Képeskönyveink:
Bondarenko, Birgit: Iskolás leszek!
A Mi Micsoda Junior sorozat 24. kötete a
gyerekeknek nyújt segítséget abban, hogy
minél részletesebben megismerjék az iskolát.
A könyv különlegessége, hogy a kihajtható
fülek alatt kérdéseket, feladatokat és
érdekességeket találunk, amelyek még
izgalmasabbá teszik az iskolába készülés
pillanatait

Érsek Rózsa: Első nap az iskolában
Orsi végre megkezdi az iskolát, amit már
nagyon várt. A képek segítségével
elkísérhetjük őt első napján. A szerző csak
egy-egy gondolattal, kérdéssel egészíti ki a
gazdag illusztrációt, lehetőséget adva a
beszélgetésre. Olvassuk, nézegessük együtt
gyermekünkkel és hangolódjunk az iskolára!

Scarry, Richard: Tesz-vesz város iskolája
A böngésző könyvekhez hasonlóan ez a kötet
is a képek által ismerteti meg a gyerekekkel
az iskolát. A vicces jelenetek bemutatják,
hogy mennyi izgalmas dolog történik ott, és
hogy Tesz-vesz városban a tanulók sosem
unatkoznak. Richard Scarry műve
bizonyosan megmosolyogtat gyerekeket és
szülőket egyaránt.

Schneider, Liane – Eva Wenzel-Bürger:
Bori iskolába megy
Ebben a könyvben Bori már iskolába készül.
A várva várt napig azonban még sok a
teendő, például be kell iratkozni. Így hát
édesanyjával meglátogatják az intézményt,
ahol alaposan körbe is néznek. Borinak egyre
jobban tetszik az új hely. A bevásárláskor
sok érdekes holmit kap, amit az iskolában
fog használni. De vajon milyen lesz az első
nap? Egy osztályba fognak járni a legjobb
barátnőjével? Derítsétek ki!

Vajda Melinda - Iskolaböngésző
Ezt a gazdagon illusztrált könyvet az olvasni
még nem tudó, de iskolába készülő óvodás
gyerekeknek ajánljuk. A képek segítségével
ők is megtudhatják, hogy mi az az iskola, és
hogy mennyi minden történik ott. A képek és
rajzok számtalan lehetőséget nyújtanak a
kötetlen beszélgetésre, valamint bővítik az
óvodások szókincsét. Amennyiben ez a kötet
felkeltette gyermeke érdeklődését, jó szívvel
ajánljuk további böngésző könyveinket is!

Mesekönyveink:

Finy Petra: Iskolások kézikönyve
Azt, hogy milyen is valójában az iskola, egy
kislány szemszögéből tudjuk meg Finy Petra
könyvéből. A kötetben részletesen
megismerhetjük az iskola épületét, a
tantárgyakat és az osztály mindennapi életét.
Kiderül, hogy milyenek az iskolás lányok és
fiúk, hogy mire jó a matek és a magyar, és
hogy a konyhás nénik miért olyanok, mint az
angyalok. A könnyed, de tartalmas útmutatót
Pásztohy Panka bűbájos rajzai színesítik.

Finy Petra: Iskolások kézikönyve – Fiúknak
Finy Petra: Iskolások kézikönyvének fiús
változata.

Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok!
Dani kicsit szomorúan, de izgatottan
búcsúzik a nagycsoporttól és az óvodától,
hiszen már várja, hogy iskolás legyen.
Egyedül azt sajnálja, hogy Pöszke nem
mehet vele. Janikovszky Éva humoros
történetéből kiderül, hogy Dani szeret-e
iskolába járni, és hogy miről tanulnak ott a
gyerekek.

Tomor Anita: Az ovinak vége, irány az
iskola!
Ez a mesekönyv leginkább az iskolába
készülő nagycsoportos óvodásoknak szól,
hiszen az ő szemszögükből meséli el az
utolsó óvodában töltött év eseményeit. A
gyerekek is érzik a változást és rengeteg
kérdés foglalkoztatja őket az iskolával
kapcsolatban. Ezekre a kérdésekre keresi a
választ a szerző, lehetőséget adva a
szülőknek egy-egy téma alaposabb
átbeszélésére.

Vadadi Adrienn: Leszel a padtársam?
Vége az ovinak. Lea, Peti, Eszti és a többiek
iskolába mennek. Mi történik az első
napokban? Milyen érzés iskolásnak lenni?
Milyenek a gyerekek? Na és milyen
egyáltalán suliba járni? A rövid történetek
által egy átfogó képet kaphatunk az iskoláról
és a gyerekeket érintő újdonságokról. Vadadi
Adrienn mesekönyve segít elbúcsúzni az
ovitól, és meghozhatja a kedvet az iskolához!

Wéber Anikó: Marci iskolás lesz
A kötetben Marciról olvashatunk, aki nem
akar iskolába menni. Jobban szerette az
óvodát, és fél, hogy az iskolában senkit sem
fog ismerni. Édesanyja, hogy jobb kedvre
derítse, elviszi őt bevásárolni. A boltban
váratlan dolog történik… Marci új barátra
lel. A rövid kis történet segíti oldani az
iskolától és a magánytól való szorongást.
Nyomtatott nagybetűs szerkezete miatt a
legkisebbek számára is olvasható.

