OLIMPIAI KÖNYVAJÁNLÓ
Idén végre megrendezésre kerül a 2020-ban elhalasztott nyári olimpiai. Ennek
alkalmából készítettünk egy könyvajánlót olimpiáról, sportokról szóló mese- és
ismeretterjesztő könyvekből.
A könyvek mind kölcsönözhetőek a könyvtárban, válogassatok a kínálatból!
Szépirodalmi könyveink:
Finy Petra: Milu az olimpián
Az ókori Egyiptom kalandjai után most irány
az ókori Görögország. Ahol hőseinknek,
Milunak és Kamillának az olimpián kell az
egyik versenyzőn segíteniük. Az izgalmas
kalandok mellett számtalan dolgot megtudhatunk az olimpiai játékok történelméről és
szokásairól.

Marék Veronika: Boribon focizik
Ebben a mesében Boribon kap egy focilabdát
Annipannitól, de hamar rájön, hogy ő bizony
nem tud focizni. Ám jön Bence, aki mindenre
megtanítja a kismackót, amit a fociról tudni
érdemes.
Nógrádi Gergely: A csodakosaras
A történet hőse Oli, büntetésbe kerül.
Megtiltják neki, hogy részt vegyen a
karácsonyi kosárlabda döntőn. Azonban Oli
egy boszorkány, Rézi mama bájitalával a suli
legjobb kosarasává válik. De vajon meddig
tart a csodafőzet hatása és mi történik majd,
ha kiderül a turpisság?

Nopola, Tiina: Sári gólt lő
Sári barátai, a három Ottó mostanában csak
focit játszanak. Sári szeretne velük játszani,
de szerintük nincsen labdaérzéke. A kislány
elhatározza, hogy csatlakozik a helyi
focicsapathoz, azonban nem boldogul olyan
jól, mint szerette volna. Az egyik lány még
csúfolódik is vele. Azon gondolkodik, hogy
felhagy a focival, amikor Ottó barátja a
segítségére siet. Vajon hogyan?
Stilton, Geronimo: Az olimpia hőse
Geronimo legújabb kalandjában azt a
különleges feladatot kapta, hogy tudósítania
kell az olimpiáról. Munkája közben viszont
gyanús dolgokra lesz figyelmes. Valamilyen
oknál fogva az összes versenyszámot ugyanaz
a csapat nyeri és a csapat tagjai nagyon
hasonlítanak egymásra.

Vig Balázs: Todó kitálal a sportról
Biztosan mindenkinek van kedvenc sportja.
Todó, történetünk hőse igyekszik megtalálni
a sportot, amiben ő legeslegjobb. Beáll a
lakótelepi biciklis bandába, karateruhát ölt
magára, megfejti mitől olyan könnyű a
hátúszás, tánccipőt húz és megküzd a Vadkan
SC focistáival. Ezeket a történeteket Todó
rengeteg humorral adja elő mindenkinek,
olyanoknak is, akik még soha nem jutottak az
aranyérem közelébe.

Szakirodalmi könyveink:
Klein, Edwin: Olimpiák
Hogy utazza körbe a Földet az olimpiai láng?
Ki volt az újkori olimpiák első győztese? Ez a
kötet sok hasonló kérdést válaszol meg a
világ
legnagyobb
sportfesztiváljának
fejődéséről, változásairól. Megismertet a
sportágakkal és olimpikonokkal, tudósít a téli
és nyári olimpiai játékokról. Még televíziós
kulisszatitkokról és sportolók személyes
élményeiről is olvashattok.
Kubányi Éva: Az olimpiai játékokról
gyerekeknek
Ez a könyv is az olimpiai játékok világába
kalauzol benneteket. Érdekes és tanulságos
történeteken keresztül mutatja be az ókori és
az újkori olimpiai játékok versenyszámait,
valamint kiemelkedő versenyzőit. A sportolók
közül természetesen nem maradhatnak ki a
legjobb magyar résztvevők sem.

Somlai János, Oravecz Gergely, Hegedűs
Márton: Ablak zsiráf – Sport
Az Ablak zsiráf gyermeklexikon-sorozat új
kötete a különféle sportokhoz kapcsolódó
kifejezésekkel, eszközökkel, fogalmakkal
segít a gyerekeknek, hogy a sportélményeik
mellett jobban megismerjék az általuk
választott sportágakat.

Összeállította: Ujvári Rebeka egyetemi hallgató

