KÖNYVEK ÓVODÁBA KÉSZÜLŐ
GYERMEKEKNEK
„Megnyílott az óvoda,
varázslatos palota.”
Tóthárpád Ferenc
Nemsokára itt az ősz, és sok kisgyermek számára megkezdődik az óvoda. Ezzel
párhuzamosan az egész család életében izgalmas időszak veszi kezdetét. Az alábbi könyvek
segítenek felkészülni az ovira és az új helyzetekre, valamint lehetőséget kínálnak a közös
beszélgetésekre – ezzel is megkönnyítve a beilleszkedést.

Finy Petra: Ovi-ügy
Emma óvodás lett, de ez az ovi-dolog nem is olyan
egyszerű, mint gondolnánk. A könyvben a kislány
humoros elbeszéléseiből ismerhetjük meg az óvoda jó és
kevésbé jó oldalát. A rövid történetet színes és kedves
rajzok teszik a gyermekek és a felnőttek számára is még
élvezetesebbé.

Finy Petra: Óvodások kézikönyve
Finy Petra könyvének főszereplője Luca, aki óvodába
készül. A rövid mesékből megtudhatjuk, hogy milyenek a
gyerekek az óvodában, és hogy mivel telik egy-egy
napjuk. A történetek egy-egy problémára, nehéz helyzetre
is megoldást nyújtanak. A kötet hátulja egy ovis naplót is
tartalmaz, amely örök emlékül szolgálhat az óvodás
élményekről.

Gernhäuser, Susanne: Keress, találj, mesélj!
A mi óvodánk
A böngészőkhöz hasonlóan ebben a kötetben is az
illusztráción van a hangsúly. Barbara Jelenkovich
részletekben gazdag rajzai által a gyerekek megtudhatják,
hogy mi történik az oviban, és hogy miket lehet ott
csinálni. A könyvben kiemelt szerepet kap egy-egy ünnep
vagy különleges esemény. A készítők képkereséses
játékkal tették még izgalmasabbá a művet.

Grimm, Sandra: Tanulj szavakat, mesélj történeteket –
Bölcsis és ovis szótár
Ez a képeskönyv a bölcsődei élet eseményeit, illetve az
óvodai hétköznapok történéseit mutatja be. A kötetet Katja
Senner illusztrációi díszítik, amelyet a szerző csak rövid
kísérő szöveggel egészít ki. A könyv észrevétlenül bővíti a
gyermekek szókincsét és fejleszti beszédkészségüket.

Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok
Dani óvodás lett. Új barátjával, Pöszkével közösen fedezik
fel az óvoda világát. A rövid történetek a kisfiú
szemszögéből mesélik el, hogy milyen óvodásnak lenni. A
kötet Janikovszky Éva sajátos humora és egyedi stílusa
miatt nemcsak a gyerekek, de a felnőttek számára is
szórakoztató.

Tielmann, Christian: Berci óvodába megy
Ebben a mesében Berci végre megkezdi az óvodát, amit
már izgatottan várt. Az első nap eseménydúsan telik:
megismeri az óvodát, a csoportszobát és új barátokat is
szerez. A rövid kis történet és a színes képek azoknak is
meghozhatják a kedvét az óvodához, akik esetleg egy
kicsit szorongva gondolnak még a változásokra.

Pavelloni, Roberto: Dini és barátai 1. – Irány az óvoda!
Bea nemsokára óvodás lesz, ám erről hallani sem akar.
Félénk, bizonytalan és nem tudja, hogy mi vár majd rá.
Szerencsére Dini, a testvére elkíséri őt az első nap. A
történet végére a kis dínólány véleménye megváltozik, és
kiderül, hogy az óvoda igazából egy szuper hely. Roberto
Pavelloni meséje segít leküzdeni a gyermekek óvodától
való félelmét és megkönnyíti az új hellyel való
ismerkedést.

Schneider, Liane: Bori az óvodában
Bori már igazi nagylány. Minden reggel vidáman megy az
óvodába, ahol rengeteg érdekes dolog történik. Az
illusztrációk számos lehetőséget adnak a kötetlen
beszélgetésre, ezáltal észrevétlen bővítik a gyermekek
szókincsét. A könyvben található színes képeket kihajtható
fülek teszik még izgalmasabbá.

Vadadi Adrienn: Ákos óvodába megy
Vadadi Adrienn könyve három rövid mesét tartalmaz,
amelyben a főszereplő kisfiú, Ákos az óvodai beszoktatás
nehézségeivel küzd. A történet – egyszerűsége miatt – a
gyerekek számára könnyen érthető és befogadható. A
kötetet Pásztohy Panka elbűvölő rajzai díszítik.

