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Agócs Írisz: Masa és az eső
Egész nap esik az eső. Masának, a kismedvének felkelni sincs
kedve. Mit tegyen?
Kukkantsatok bele:
https://www.youtube.com/watch?v=8oitbHNdOgY

Banser, Nele: Jakab cumija
Vajon Jakab cumi nélkül is boldogul?
Még több könyv Jakabról: https://kulturgyerek.hu/termek/jakabcumija/

Bevens, Emily: A teknős és a nyúl
A legszebb és legismertebb klasszikus mesék új ruhában.
A sorozat további kötetei: https://alomgyar.hu/szerzo/emilybevens

Dániel András: Fityirc és a felhő és Merre jártok, Kuflik?
A kuflizást nem lehet elég korán kezdeni!
További Kufli-könyvek: https://www.pagony.hu/kufli-konyvek

Lackfi János: Életem első könyve
A nagy „első” pillanatokra a gyerekek életéből minden szülő
emlékszik. A hatgyermekes édesapa ezeket meséli el nagy rutinnal
és humorral.
Részlet a könyvből:
https://www.youtube.com/watch?v=6wGEbkDp0n0

Lange, Igor: Járművek a föld alatt és a magasban
A könyv három helyszínen, a repülőtéren, az autópályán és a
pályaudvaron mutatja be a különböző járműtípusokat, a kihajtható
lapok pedig sok apró, felfedezésre váró részletet rejtenek.

Máli Csaba: Vuk és a színek
A kis róka segítségével megismerheted a legfontosabb színeket.
További részek és betekintő: https://mora.hu/konyv/vuk-es-aszinek-ismerd-meg-a-szineket-a-kisrokaval/

Meiners, Cheri J.: Csak bátran!
A kötet olyan valós életből vett szituációkat sorakoztat fel,
amelyekkel a gyerekek nap mint nap találkoznak. Található benne
egy szülőknek és pedagógusoknak szóló útmutató is.

Nahrgang, Frauke: Milyen könnyű bilibe pisilni!
Ez a kedves képeskönyv öröm a gyerekeknek, segítség a szülőknek
bilire szoktatás idején.
További könyvek a témában:
https://kulturgyerek.hu/termek/milyen-konnyu-bilibe-pisilni/

Nielander, Peter: Versenyjárművek
A 4-7 éves korosztálynak szóló szakkönyvsorozat ezen részében
olyan kérdésekre lehet választ kapni, hogy mit kell tudnia egy
autóversenyzőnek, vagy mitől különleges a tereprali?

Ondrasík, Pavel: Nózi, a kismalac, aki az orra után ment
Mese kiterjesztett valóság-élménnyel, melyhez egy applikáció
letöltése szükséges.
Más kiterjesztett valóság-könyvek, és írás a témáról:
https://foxbooks.hu/2018/08/15/kiterjesztett-valosag-egygyerekkonyvben/

Tallec, Olivier: A három kismalac
Ismerd meg A három kismalac történetét, és szólaltasd meg
minden oldalon a kis hangszórókat!

Taplin, Sam: Hova bújtál kiskutyus?
Kukucskálj be a szép színes oldalak mögé, és segíts megkeresni a
kutyust!
További kötetei: https://talaldki.hu/konyv/hova-bujtal-kiskutyuskukucs-konyvek/

Tatarnikava, Sviatlana: Hol nőnek a sütik?
Egy kedves egércsalád humoros történetén keresztül a gyerekek
megtudhatják, hogyan és miből készül a sütemény.

Wandrey, Guido: Óvjuk a környezetet!
Mi? Miért? Hogyan? Válaszok a könyvben az alábbi kérdésekre:
miért olyan fontosak az erdők és a tengerek? Hogyan spóroljunk a
vízzel? Vagy miért kell különválogatni a szemetet?

