KORONÁS KÖTETEK GYEREKEKNEK
A pandémia alatt több ismeretterjesztő könyv és szépirodalmi alkotás született, amelyek a
koronavírussal foglalkoznak. Ebben a témakörben óvodás és kisiskolás gyereknek ajánljuk az
alábbi könyveinket. A kötetek megtalálhatók a Gyermekvilágban.

ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVEK
Kasandra: Együtt a vírus ellen – Koronavírus? Tűnj el!
Ez a könyv az óvodáskorú gyerekeknek szól, hiszen az ő
nyelvükön mutatja be a koronavírust. A színes, részletgazdag
illusztrációk biztosan megragadják az óvodások figyelmét. A
könyv remek lehetőséget teremt a közös beszélgetésre, és
segíthet megérteni, hogy mi is zajlik a világban. Ezen kívül
megtudhatják, hogy mi az a vírus, és hogyan lehet ellene
védekezni. Szó esik az immunrendszerről, a vírus terjedéséről,
valamint arról, hogy a családok hogyan élték meg a karantént. A
köszönetnyilvánításból kiderül, milyen sok szakember segíti a
koronavírus elleni védekezést.

Susan Schädlich-Katharina J. Haines: A baktériumok és a vírusok világa Minden, amit a baktériumokról, a vírusokról, köztük a koronavírusról, illetve az ellenük való védekezésről tudni
kell

Ennek a könyvnek a segítségével a gyerekek a baktériumokkal
és vírusokkal ismerkedhetnek meg. Megtudhatják, hogy hol és
hogyan élnek, mi jellemző rájuk és mit lehet tenni ellenük. A
tudományos – ám kisgyermekek számára is könnyen érthető és
befogadható – szöveget aranyos rajzok és ábrák egészítik ki. A
kötet kiemelten foglalkozik a koronavírussal, a védőoltások
szerepével, illetve tippeket ad a védekezéshez. Általános iskolás
kortól ajánljuk.

SZÉPIRODALMI KÖNYVEK ÓVODÁSOKNAK
Eva Lohmann: Hanna és az elefántnyi távolság
Ez a könyv a koronavírus járványról szól a legkisebbeknek.
Hanna szülei elmagyarázzák, hogy mi az a koronavírus és miért
kell most otthon lenniük, valamint hogy mire kell vigyázni. A
könyv végén a szerző néhány ötletet is ad a vírus elleni hatékony
védekezéshez. A rövid kis történetből természetesen az is
kiderül, hogy miért fontos az elefántnyi távolság.

Luo Xi: Egy életmentő maszk kalandjai
Ebben a mesében egy olyan különleges maszk történetét
ismerhetjük meg, aki a gyógyszertárból egy családhoz kerül,
onnan pedig egy kisfiúhoz. Kalandos útján sokakkal találkozik
és érdeklődve figyeli a világban zajló eseményeket. A rövid
történetet a szerző saját illusztrációival egészíti ki.

Tóth Krisztina: Orrfújós mese
Tóth Krisztina szórakoztató meséjében a Takony család
viszontagságairól olvashatunk. A humoros kis történet által a
gyermekek játékos formában ismerkedhetnek meg a bacikkal, a
náthával és a vele járó tünetekkel. A rendszeres
zsebkendőhasználat, a gyakori kézmosás és a higiénia
fontosságára is felhívja a figyelmet a szerző.

Zhao Ling: 14 játékos nap a nagypapával vírus idején
Ez a könyv egy kislányról szól, akire két teljes hétig a
nagypapája vigyáz, amíg a szülei a koronavírus ellen harcolnak.
A nagypapa mindent megtesz azért, hogy unokája jól érezze
magát, minden nap együtt játszanak. Így a karantén neki
köszönhetően egy szempillantás alatt véget ér.

ISKOLÁSOKNAK AJÁNLJUK

Bendl Vera: Berci nem megy iskolába - Karanténmese
Mint a legtöbb gyerek, Berci is örömmel fogadta a hírt, hogy
bezár az iskola. De vajon mennyire örül ennek anya, apa és
Juszti? Na és mi a helyzet Mamóval? A kisregényből kiderül,
hogy Berci és a családja hogyan érezte magát a karanténban és
hogyan vészelték át ezt az időszakot. 8 éves kortól ajánljuk.

