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Mitták Ferenc: Várostromok a magyar történelemből. Debrecen: TKK, 2010.

Talán semmi sem mozgatja meg annyira a fiatalok és a gyerekek fantáziáját, mintha a régmúlt
korok nagy harcairól hallanak. A magyar történelemben egészen a 19. századig fontos
szerepet játszottak a várak és azok védői. A kötet kifejezetten a kamaszok szájíze szerint
összeállított, amely Pozsony ostromától és Búvár Kund hőstettétől egészen Klapka György és
Komárom helytállásig követi a végvári harcokat. A várostromok leírása mellett azok főbb
szereplőinek rövid életrajzát is tartalmazza, grafikus arcképpel kísérve.
Valat, Pierre-Marie: Az alma és más gyümölcsök. Budapest: Móra, cop. 2010.

Egészen biztosan nincs olyan kisgyerek, aki ne ismerné az almát. No de azon túl, hogy van
piros meg zöld, és hogy nagyon finom, vajon tudnak-e többet róla? Ha fellapozzák ezt az
ismeretterjesztő képeskönyvet, akkor egész biztosan tájékozottabbak lesznek, hisz kiderül
belőle, hogy miként lesz az almamagból almafa, és évszakonként hogyan alakul át a növény.
Ezen felül még további gyümölcsfélékről: körtéről, banánról, dinnyéről, narancsról stb. is
olvashatnak röviden a gyerekek.

Házi kisemlősök. (1x1 kalauz) Budapest: Elektra, cop. 2010.

Sok kisgyermek vágyik egy kedves, dédelgethető házi kedvencre, és hatalmas öröm
számukra, amikor a szülők megveszik a kiszemelt kedves kis rágcsálót. Ám ahhoz, hogy a
boldogság kétoldalú legyen, szükség van arra, hogy az állatkákat szakszerűen gondozzák.
Ehhez nyújt praktikus segítséget a jelen könyvecske. A kötetben a legnépszerűbb hat fajról
olvashatunk: a csincsilláról, a deguról, a hörcsögről, a tengerimalacról, a törpenyúlról és a
vadászgörényről.
Hornby, Hugh: Futball. (Szemtanú) Budapest: Park, cop. 2010.

A magyar adatokkal kiegészített kötet a játéktörténettől a labdákon és a felszerelésen át a
futballereklyékig, a kapusjátéktól a taktikán keresztül a híres klubcsapatokig és legendás
játékosokig, a stadionoktól a labdarúgáshoz kötődő tudományos fejlesztésekig, a világbajnoki
csodáktól a futballbizniszig mindent elmond, amire egy vérbeli szurkoló vagy játékospalánta
kíváncsi lehet.

Czigány Zoltán: Csoda és Kósza körül a Föld. Budapest: Pozsonyi Pagony, cop. 2009.

Csoda és Kósza, a két lovacska kalandjai folytatódnak: az első két sztoriból megtudhatjuk,
hogy a derék patások miként hódították meg a levegőeget, illetve a Hungaroringet.
Követhetjük hőseinket az Aquaparkba (akik viszont a gazdáikat, Sajó bácsit és Gyöngyit nénit
követik ugyanoda), megtudhatjuk, mit műveltek az olimpián (magukat a bajnok
vízilabdacsapatnak kiadva) és Santorini szigetén, s kiderül, hogy miért és hogyan szeretett
volna Kósza Csodává lenni.
Delahaye, Gilbert – Marlier, Marcel: Márti erdőn, mezőn. Kaposvár: Holló, [2011], cop.
2006.

Nyár derekán Márti igazi szorgos kisleány lévén, segít az aratási munkálatokban. Fáradalmait
kipihenni telepszik le egy szénaboglya mellé, amikor egy apró nyúlcsemetére lesz figyelmes.
Rögtön magához veszi a kis árvát, akit Pinpinnek nevez el. Ölébe véve a kis jószágot, elindul,
hogy megmutassa neki leendő otthonát, az erdőt és annak lakóit. Végül sok érdekes állattal
találkozik és egy cseppnyi veszély után, egy szederbokros mezőn rátalálnak arra, amit végső
soron kerestek - egy igazi nyusziodúra...

Nyulász Péter: Miazami. Kitalálós versikék. Budapest: Móra, 2011.

A kis gyermekkönyv verseskötet és találós kérdések gyűjteménye egyszerre. Nyulász Péter
rímes-ritmusos, kedves verseiből összeállt kötete hétköznapi témákat ragad meg. „Nem
postás, de levelet hord,/ zúgva felveri a port./ Előtte a fű, fa, virág/ hajladozik, amerre jár./ Mi
az?”; „A legalján patak szalad,/körbeveszik hegyoldalak./ Fa nő benne, bükk és tölgy,/ két
hegy között ott a ...?”. S ha esetleg valaki nem találná ki elsőre a megoldást, azt fejjel lefelé
szedve ott leli a versikék alatt…

Potter, Beatrix: Janó, a városi egér kalandjai. Budapest: General Press, 2011.

A sors azonban úgy hozza, hogy Egér Gergő, egy igazi kerti cincogi egy kosárnyi zöldséggel
együtt egy városi házba kerül. A szakácsnő seprűje és Sári cica elől egy lyukba menekül, ahol
nagy meglepetésére egy népes és elegáns egérkompánia fogyasztja vacsoráját egy aprócska,
de szépen terített asztal mellett. Janó egér és családja szívesen fogadja Gergőt, aki azonban
hamarosan kínzó honvágyat kezd érezni a kert csendje után...

Stilton, Geronimo: Az élet egy rodeó! Pécs: Alexandra, 2011.

A világhírű újságíróegér számára február 14-e az év egyik legfontosabb napja. Ezúttal is nagy
izgalommal készül Valentin napra, vagyis a szeretet és barátság ünnepére, amikor mindenféle
kedvességgel lepi meg barátait. A nagy nap azonban katasztrófák sorozatát tartogatja: reggel
nem csörög a vekkere, a postaládában nem várják üdvözlő lapok, és fő ellensége Rasmaussen
Nelli, a Patkány Hírmondó igazgatónője is erre a napra időzíti, hogy végleg tönkretegye
Geronimo újságát, a Rágcsáló Híreket - és mindez csak a kezdet…
Stilton, Tea: A szerelem színre lép Cinnfordban! Pécs: Alexandra, 2011.

Tea Stilton barátnőivel már korábban megalakította női kommandós csapatukat, a Tea
Angyalait, s a csapat a Cinnford Egyetem és Szakiskolán újabb kalandokba keveredik. Ezúttal
az egyetem hatszázadik születésnapját ünnepli, s a kerek évforduló alkalmából az iskola
diákjai színre viszik Shakespeare Rómeó és Júliáját. A szereplőket külön meghallgatáson
válogatja ki a tanárokból álló bizottság, s természetesen Tea Angyalai sem hiányozhatnak, na
meg a Zöldgyíkok Klubja fiútagjai sem…

Lenk, Fabian: Idődetektívek 7. köt.: Kleopátra és a kobra. Budapest: Scolar, 2011.

A cserfes Kim, az okos Julian, a sportos Leon és a rejtélyes egyiptomi macska, Kija rendre
kalandos útra indulnak a múltba. Ők ismerik egyedül egy bencés kolostor régi könyvtárában
rejlő Tempusz titkát, amelynek ajtajai különböző korokba és világokba nyílnak. A négy
időutazó útja ezúttal az ókori Egyiptomban vezet. Végcéljuk az ókori metropolisz,
Alexandria, ahol a római világbirodalom felemelkedése idején, a Krisztus előtti harmincas
években az okos és öntudatos Kleopátra uralkodott. A fiatalokat leginkább az uralkodónő
halála izgatja, és egy valódi történelmi krimi keretében járnak utána, Kleopátra valóban
önkezével vetett-e véget életének, vagy inkább gyilkosság áldozata lett...
Nöstlinger, Christine: Szép kis család. Budapest: Animus, 2011.

A bohókás Poppelbauer családban az állandó zűrzavarért három tesó felelős: a tizenöt éves, a
tanulás iránt egy cseppet sem érdeklődő Karli (azaz Karoline); öccse, a mini értelmiségi
könyvmoly Ani (vagyis Anatol); illetve az állandóan hiperűrsebességen mozgó Speedi Benjamin - Poppelbauer, hét esztendős természetcsapás. A gyereksereget a fonalboltot vezető,
bizonyos Dr. Zwickleder adótanácsadóval állandó közelharcot vívó anya, Sissi és megfáradt
férje, Rainer igyekszik koordinálni...

Ehrenreich, Monika: Óvodába járok! Budapest: Tessloff és Babilon, cop. 2011. (Mi
micsoda mini 10.)

Mi minden történik az óvodában? Kik járnak oda, és mivel töltik idejüket? A színes rajzokkal
illusztrált lapozó az ovisok számára foglalja olvasmánnyá életük színterét: az ovit. A
megérkezéstől a játékos foglalkozáson, étkezésen, csendespihenőn, tisztálkodáson és udvari
hancúrozáson át, a várva várt hazaindulásig követhetik pajtásaik életét a legkisebbek is.
Wilhelmi, Friederike: Miért sós a tenger? Izgalmas kérdések és megdöbbentő válaszok a
természetről. Budapest: Móra, 2011.

A gyerekek egyik kedvenc foglalatossága az általában a miért kérdőszóval kezdődő kérdések
megfogalmazásának végtelen sora. Elsősorban a szülők segítségére lehet ez a gyerekkönyv,
amely hetvenöt kérdésre (Miért görbe a banán?; Miért csuklunk?; Miért pattog a pattogatott
kukorica? stb.) ad választ szórakoztató és játékos módon. A kétoldalas fejezetek első oldalán
találjuk a kérdést, és három lehetséges válasz közül kell választanunk. Majd a túloldalon
megtudjuk, melyik a valóban helyes válasz…

Erne, Andrea: Autók, teherautók. Budapest: Scolar, cop. 2010. (Scolar mini)

A fiúk érdeklődési toplistáján egészen biztosan dobogós helyet foglalnak el a különféle
autótípusok és a teherautók. A képeskönyvet lapozgatva a kicsik ezekkel a járművekkel
ismerkedhetnek meg. Megtudhatják, hogy kik vezethetnek kocsit, mikor kell tankolni, mit
kell tenni baj esetén, ki szállítja el a szemetet, milyen munkagépek dolgoznak az
építkezéseken, hogy kerülnek a különféle árucikkek a boltok polcaira, és hogy mikor kell
szervizbe vinni az autót.

