Meséskönyvek

Szegedi Katalin: Palkó
Történet a barátságról és az elfogadásról a
Tolerancia-sorozatban.
Palkó, a mindig segítőkész kisfiú legjobb barátai a
könyvek. Naphosszat olvasással tölti az idejét, és
bár arra vágyik, hogy osztálytársai elfogadják, azok
mégsem barátkoznak vele.
Egy délután a játszótéren mégis barátra lel. Lenka
örömmel rollerezik és rajzol vele. Játékuknak a
közelgő vihar vet véget, de már mindketten tudják,
hogy ezután mindennap várni fogják egymást.

Szegedi Katlin: Lenka
Lenka, a dundi kislány naphosszat csak
magányosan rajzolgat. Egy nap elindul barátokat
keresni, de nem jár szerencsével: a gyerekek
kicsúfolják, mindenhonnan elzavarják. Bánatában
végül rajzolni kezd az aszfaltra, amikor Palkó, a rolleres
kisfiú álmélkodva megáll mellette... Lenka története a
barátságról és az elfogadásról szól.
A sorozat meséi a hovatartozásról, a másságban rejlő
értékekről, és ezek elfogadásáról szólnak. Teszik
mindezt mesei környezetben, klasszikus motívumokkal
– az ideológiai felhangokon, a mindenáron való
tanulságokon és persze az Óperencián túl is.

Agnes Lacor: Lili
Tolerancia sorozatunk legújabb részében, egy kisfiú
mutatja be Down-szindrómás kishúgát. Szabó T. Anna
meseszép fordításában. 4 éves kortól.

Sulyovszky Sarolta: A hálás virág
Egy napon Géza nagypapa gonddal ápolt virágágyásai
között feltűnt egy új, szokatlan külsejű virág. Mese az
elmúlás és újjászületés misztériumáról.
A sorozat meséi a hovatartozásról, a másságban rejlő
értékekről, és ezek elfogadásáról szólnak. Teszik
mindezt
mesei
környezetben,
klasszikus
motívumokkal – az ideológiai felhangokon, a
mindenáron való tanulságokon és persze az
Óperencián túl is.

Maros Krisztina: Egy pöttyös nap
Sziasztok, Zsófi vagyok. Szemüveget kell hordanom,
szemtapasszal. A doktor néni azt mondta: „Így majd
a másik szemeddel is jól fogod látni a katica pöttyeit,
meg a hangyákat a fű között.” Nagyi pöttyös tapaszt
vett nekem, szerinte ez illik a ruhámhoz. Arra
gondoltam, hogy reggeli után elindulok, és mindent
megkeresek odakint, ami pöttyös. Ez egy igazi
pöttyös kirándulás lesz! Elkísértek? 3 éves kortól

Elisabeth Brami: Babazseb
Kenguru úrnak és asszonynak nem lehet
kisbabájuk, mert Kenguru asszonynak túl kicsi a
zsebe. Az állatok segítségével terveznek egy
hátizsákot, melybe végül egy távoli ország babája
kerül.

Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék
Szerencsés egybeesés, ha a grafikus író is egyben,
és egyik kezével ír, a másikkal rajzol. Ez Szutyejev
esetében majdnem szó szerint így van. "Amikor
kigondolom a meséket, mindig a jobb kezemben tartom a
tollat, a balban pedig a ceruzát vagy az ecsetet. Ez így
nagyon kényelmes: a jobb kéz írja a mesét, ezalatt a bal
vidám képeket rajzol." Szutyejev kedves, rövid, vidám és
tanulságos meséi, mulatságos figurái közkedveltek a
gyerekek körében.

Annie Groovie: Leon és az illemszabályok

Ha nem lennének illemszabályok, kész pokol lenne az életünk.
Ismerjük hát meg és használjuk is őket nap, mint nap!

Annie Groovie: Leon és a környezetvédelem
Mit tehetünk szülőként, gyerekként a hétköznapi életünkben
azért, hogy megvédjük környezetünket és bolygónkat? 30 apró
és hasznos tanács vicces illusztrációkkal kísérve, mely rámutat,
hogy a környezetvédelem mindenki ügye és felelőssége.

Sven Nordqvist: Pettson és Findusz sorozat
Ismered az öreg Pettsont és kandúrját, Finduszt? A farmjukon,
Svédországban mindennap történik valami vicces. Hogy
milyen vidáman élnek együtt, te is megtudhatod, ha
figyelmesen átböngészed a képeket. Ha elég kíváncsi vagy,
talán azokat a különös, apró lényeket is felfedezheted, akik a
farmon együtt élnek Pettsonékkal. De vigyázz, a muklákat
nem mindenki láthatja!

Berg Judit: Maszat sorozat
A Maszat sorozat első kötetében két mese olvasható
Maszatról, a kisfiúról, és legjobb barátjáról, Hóchócról.
Megtudhatjuk, miért érdemes kölcsönadni a motort a
játszótéren, és azt is, hogy kik bújnak el tavasszal a
kiskertben. Az illusztrációkat Agócs Írisz készítette,a tőle
megszokott kedves, finom rajzokkal.

Berg Judit: Panka és Csiribí sorozat
„Ezt a rózsaszín ruhás tündérlánykát Pankának hívják. Az
erdő közepén él, egy öreg tölgyfa első emeletén. Puha
mohából van az ágya, virágszirom a ruhája. A tündérfiú neve
Csiribí. Ő is az erdőben lakik, egy odvas fenyőfában. Panka és
Csiribí barátok.”

Berg Judit: Cipelő cicák sorozat
A Cipelő cicák apró kis játékcicák: testük tarkabarka, farkuk
végén színes gyöngyök himbálódznak. Pont elférnek egy
gyerek markában, gazdáik mindenhová magukkal cipelik
őket. A felnőttek csak ennyit látnak. De a gyerekek tudják,
hogy a cicák ennél sokkal többre képesek! Csak csettintenek
egyet a farkuk végivel, és hihetetlen csodák történnek.

Berg Judit: Lengemesék sorozat
A Nádtenger őrei, a lengék. Hogy róluk eddig még nem
hallottál? Az bizony nem csoda. A nádas összes többi
lakójáról készült már festmény, fénykép, tudományos
leírás, a lengéket azonban nem látta még soha senki.
Egyedül a Nádtenger lakói tudják, hogy a lengék a nádas
nyugalmának őrzői, az itt élő állatok védelmezői.

Berg Judit: Két kis dinó Budapesten
Emlékeztek? Trikó és Nyamm, a két kis dinó a zsírkréta
korból éppen Budapest felé tartott a vonattal, amikor
elváltunk tőlük. Amikor végre megérkeznek, számtalan
veszéllyel kell szembenézniük: megtámadja őket egy
vérszomjas macska, kerülgetik a büdös autókat, és ráadásul
a Hősök terén egy óriási szárnyas dinó les zsákmányára. Vagy
mégsem? Még szerencse, hogy segít nekik eligazodni a mi
világunkban Matyi, ez a kedves dinószakértő kisfiú. A
kalandok során megismerik a dinók történetét és az iskolai
életet, Budapest pár nevezetességét.

Berg Judit: Hisztimesék
Hisztizik a kisgyerek – nem akar öltözködni, ebédelni,
rendet rakni, vagy éppen csak fel szeretné hívni magára a
figyelmet. A könyv meséi válsághelyzetben születtek: sírórívó, hisztiző kisgyerekei megnyugtatására találta ki őket a
szerző. A kedves, rövid kis történetek a mindennapok apró,
de sokszor megoldhatatlannak tűnő nehézségeit segítenek
áthidalni a 2-4 éves apróságoknak és szüleiknek.

Berg Judit: Meseleves
Akármit főz, akármit mond az anyukája, nem eszik a gyerek.
Vagy eszik ugyan, csak éppen az egészséges ételeket
képtelenség belédiktálni: se zöldség, se gyümölcs. Szinte
minden szülő találkozott már ilyen nehezen kezelhető
élethelyzetekkel, amelyek megoldásához segítséget
nyújthatnak Berg Judit új könyvének kedves történetei.

Berg Judit: Mesék a tejúton túlról
Kalandos, izgalmas utazás nagy óvodásoknak és
kisiskolásoknak az IBBY-díjas Berg Judittól és az
Aranyvackor-díjas Gévai Csillától!
Egy kisfiú, Bojti, és egy kislány, Tücsök, csúnyán
összevesznek a játszótéren. Addig-addig ráncigálják Bojti új
biciklijét, amíg az elragadja őket, és elrepíti a két gyereket a
Tejúton túlra, egy egészen különös, ismeretlen világba.

Száz magyar népmese
A Magyar népmesék sorozat valódi kulturális kincsünk:
ezeken a meséken több generáció felnőtt már, a sorozat
zenéje, a főcím ágról ágra szálló madara mindannyiunk
közös élménye és emléke. A történetek valódi családi
mesék, amelyek tökéletesen alkalmasak arra, hogy
közelebb
vigyék
a
gyerekekhez
népmesei
hagyományunkat. A 100 magyar népmese kötet
egyedülálló gyűjtemény, amelyben a sorozat valamennyi
darabja helyet kapott, s amelynek éppen ezért ott a helye
minden család könyvespolcán.

Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi
A furfangos Nyúlról szóló mulatságos történeteket
Rémusz bácsi, egy jóságos öreg néger meséli esténként a
Kisfiúnak. Meséi azonban nemcsak a Nyúlról szólnak, sok
szó esik a vendégszerető özvegy kosnéról, Mezeiné
asszonyságról,
és
a
viháncoló,
kotnyeles
báránykisasszonyról, a kópé Tücsök pajtásról, Liba anyóról,
a bölcs öreg Teknősről s a muzsikus kosról, Benjámiin
bácsiról.

Boldizsár Ildikó: Esti mesék lányoknak
Gyermekeink
életében
nélkülözhetetlenek
a
mesekönyvek. Az esti mesélések és simogatások percei
felejthetetlenek. Ezúttal a kislányokhoz szólnak a
magyar, francia, német, török, szicíliai, dán népmesék,
hogy általuk jobban megismerjék önmagukat, közelebb
kerüljenek a világhoz. Elek Lívia illusztrációi hívják életre
a mesék szereplőit, a gyermekek képzeletét megindító
világot. Természetesen az sem kizárt, hogy a lányok
bátyjai, öccsei is tanulnak a szívhez szóló történetekből.

Boldizsár Ildikó: Esti mesék fiúknak
Gyermekeink
életében
nélkülözhetetlenek
a
mesekönyvek. Az esti mesélések és simogatások percei
felejthetetlenek. Ezúttal a kisfiúkhoz szólnak a magyar,
lengyel, bolgár, ír, török, norvég, japán népmesék, hogy
általuk jobban megismerjék önmagukat, közelebb
kerüljenek a világhoz. Elek Lívia illusztrációi hívják életre a
mesék szereplőit, a gyermekek képzeletét megindító
világot. Természetesen az sem kizárt, hogy a fiúk húgai,
nővérei is tanulnak a szívhez szóló történetekből.

Boldizsár Ildikó: Királylány születik
Minden kislány királylánynak születik. És a mesékből tudjuk,
hogy a királylányok születésénél gyakorta bábáskodnak
tündérek, akik megáldják az újszülöttet.
A kisbabák a szívükben őrzik ezeket a jókívánságokat, ám
ahogy telnek-múlnak az évek, lassanként megfeledkeznek
róluk.
Boldizsár Ildikó és Szegedi Katalin azonban emlékszik, és
ebben a könyvben elmeséli nekünk, hogy milyen kincset rejt
a kislányok szíve…

Boldizsár Ildikó: Királyfi születik
Boldizsár Ildikó mesekutató és mesepedagógus Szegedi
Katalin illusztrációival megjelenő új kötete a 2009-ben
megjelent „Királylány születik” "fiús" párja. Szemben a
„Királylány” otthonosságot, biztonságot sugalló világával a
„Királyfi születik” mitikus hangulatú eredetmese, az
elfeledett, ám emlékeink mélyén mégis továbbélő közös múlt
keresésének kalandos története.

Boldizsár Ildikó: Boszorkányos mesék
A kötete főhőse, Amália, a boszorkány szépséges szép,
ért az állatok és a növények nyelvén, s csöppet sem
gonosz: legfeljebb néha szomorú. De ami a legfőbb:
csodás meséket mesél. Mesél az esőről, a napról, a
holdról, csillagokról, felhőkről, virágokról, madarakról,
színekről és árnyékokról, és a mesék boszorkányos
varázslata hatalmába kerít mindannyiunkat, kicsi és nagy
olvasót egyformán.

A kalóz nagypapa - családi mesék kortárs szerzőktől
„Mióta a világ világ, a gyerekek így születnek. Apától és
anyától.”
A kalóz nagypapa című meseantológiában legjobb kortárs
íróink – Marék Veronikától Szabó Borbálán keresztül Lackfi
Jánosig – mesélnek a családról. Humoros és komoly
történetek váltogatják egymást: megszületik a kistestvér,
felköltözik a nagypapa a városba, fellázad a tévé, a
nagymama rendbe szedi a rendetlen családot, a gyerekek
hazahoznak egy kóbor kutyát. De persze a nehezebb
témák is előkerülnek: ha elfogy a pénz, ha elválnak a
szülők, vagy újra kell kezdeni az életünket – úgy, hogy
mégis mindenkinek jó legyen.

Varró Dániel: Nem, nem, hanem
Mit kell itt ezzel a könyvvel csinálni?
Érdemes állatos keksszel kínálni?
Vagy bántalmazz vele egy eladót tettleg?
Tépd szét, és tedd vissza?
Nem, nem, hanem
vedd meg!

Zágoni Balázs: Barni mesék
A szerző négyéves kisfiának, különleges, életszerű
kalandjait ismerhetjük meg a kis kötetben. Barnabás – azaz
most még csak Barni – nagycsoportos óvodás, aki imádja
édesapja róla szóló meséit. Így ismerhetjük meg Barnit
több kedves és megmosolyogtató szituációban.

Lackfi János: Paradicsomleves betűtésztával
Kis és nagy ovisok, örökovisok, ide, ide! Itt a sok ovisétel, a
kedvencek, a fujjfujjok, és most senki sem tömi belétek! Csak
annyit olvassatok, amennyit kértek! Jó étvágyat kívánunk
nektek!!

Marék Veronika: Boribon sorozat
Boribon és Annipanni, Jó éjszakát, Annipanni!, Boribon
születésnapjal, Annipanni, hull a hó!, Boribon és a hét lufi
Boribon beteg,
Boribon kirándul,
Boribon autózik,
Boribon focizik

Marék Veronika: Kippkopp sorozat
Kippkopp a fűben,
Kippkopp a hóban,
Kippkopp karácsonya, Kippkopp és Tipptopp, Kippkopp
gyerekei, Kippkopp és a hónapok,
Kippkopp, hol vagy?

Bálint Ágnes: Mazsola sorozat
A népszerű meseíró legnépszerűbb könyve, melyben a
szeretetreméltó, falánk és kissé lusta, de nagyon kedves
kismalac kalandjai elevenednek meg. Új formában, színes
képekkel adjuk ismét közre az ismert történeteket.

Dániel András: Kufli sorozat
Dániel András bumfordian humoros és kedves meséit az
ovisoknak ajánljuk, de a szüleik is jókat fognak kuncogni
olvasás közben!

Dániel András: Kicsinéni és kicsibácsi (meg az Imikém)
Kicsibácsi és Kicsinéni egy dióban lakik, és van egy
bádognyuluk, az Imikém. Őt kalitkában tartják, mint egy
madarat, de ez csak egy a furcsaságaik közül. Hiszen
Kicsibácsi újra feltalálja a Holdat, Kicsinéni pedig mindig
mindenből csak egyetlen egy darabot vesz a közértben.
Kicsibácsinak van egy óriási, ici-picire összehajtható
létrája, Kicsinéni pedig megfigyeli, hogyan lesz Kicsibácsi
átlátszó. Vigyáznak egymásra és hazavárják egymást a
kicsi kalandokból. Aztán néha felkapja a diót a szél, és
arrébb fújja.

Gévai Csilla: Amíg utazunk
Géva Csilla meséjében Baranyai b. András nagyon
budapesti rajzaival újra felfedezhetjük Budapestet –
együtt a gyerekekkel. Minden fejezetben találunk egy
végigjárható útvonalat.
Utazzunk végig ezeken, olvassuk el hozzá a meséket, és
tudjunk meg sok mindent Doma, Panni és Nanuk, a kis
eszkimó segítségével. Mert Budapesten nyaralni jó!

Szepes Mária: Pöttyös Panni sorozat
Pöttyös Panni gyanakodva fogadta a pöttyöket, amelyek
ruhájáról átszálltak rá, és éktelenül viszkettek. A
bárányhimlő azonban kiváló alkalom volt arra is, hogy
Panni és nagymamája az egész napot együtt töltse.
Amikor pedig a pöttyök már megint csak a ruhán voltak,
Panni újra játszhatott Péterkével, Tamarával, cicákkal,
kutyákkal, sőt az óvodakezdés előtt elutazott
nagymamájával a Balatonra.

Finy Petra: A tesó ügy
„Szia, Emma vagyok, és ezt a tesó-ügyet szeretném
neked elmesélni. Csak hogy tudd, mire számíts, ha veled
is megtörténik!” És Emma elmeséli nektek, mi is az a
tesó-ügy. Végre egy könyv a tesó érkezéséről, annak a
szemszögéből, akit ez legjobban érint, vagyis a
nagytesóéból.

Finy Petra: Az ovi ügy
Finy Petra – a testvérszületés után – most azt mutatja be
frappánsan, viccesen és mély gyerekismerettel, hogy mi
minden jó az oviban, mi okozhat problémát, és mi az, ami
után majd bátran vágyakozhat a kistesó.

Marie-Claude Monchaux: A sehány éves kislány
Ez nem tündérmese, hanem igaz történet, de szebb
minden tündérmesénél, mert egy igazi kislány igaz
története. Marie-Claude Monchaux legkisebbeknek írt
felvilágosító könyvén már nemzedékek ismerték meg
születésük történetét.

Innes Shona: Az élet olyan, mint a… sorozat
Nehéz élethelyzetekkel nemcsak a felnőttek, hanem a
gyerekek is küzdenek nap mint nap. És bár a problémák
hétköznapiak, a megoldások hogyanja már korántsem
olyan egyszerű. SHONA INNES, ausztrál klinikai és
törvényszéki pszichológus maga is hosszú évek óta segít
bajba jutott gyerekeknek, hogy feldolgozhassák
traumáikat.
Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok
„Amikor Dani először ment óvodába, nagyon örült
annak, hogy már óvodába mehet, csak még annak
nem tudott eléggé örülni, hogy ott is kell maradni.”
Mert így van ez, hogy az ember örül is meg nem is.
Akkor is így van, ha az ember történetesen még kicsi.
Hiszen nagyszerű dolog az – rang és tisztesség! –,
hogy valaki már óvodás! Viszont mégiscsak: nincs ott
Anyu, csak az óvó néni, idegen a hely, idegenek a
gyerekek, és nem lehet hazaszaladni. Hát így
kezdődik.

Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok
Micsoda boldogság és dicsőség az első iskolatáska! Dani is
büszke örömmel indul iskolába, ahol a lelkesedése lohad
ugyan, de érdeklődése nőttön-nő. A felnőttek kérdésére,
hogy jó-e iskolába járni, Dani nem tud válaszolni. Van
amikor jó, s van, amikor rossz. Janikovszky Éva játékosan
megírt könyvét Réber László elragadó, színes
illusztrációival kisiskolásoknak és szüleiknek ajánljuk.

Janikovszky Éva: Te is tudod?
Az óvodás korú kisfiú anyja, apja, nagymamája, nagypapája
és nagynénje elbeszéléséből megtudja, hogy milyen sokféle
munkája lehet a felnőtteknek.
A kötet angolul és németül is megjelent.

Lázár Ervin: A hétfejű tündér
Egyik-másik szereplő ismerős a klasszikus állatmesékből.
Aesopus és La Fontaine „hőseihez” hasonlóan történetük
tanulsága most is több ezer éves bölcsesség – mint minden
igaz emberi mondanivaló – de a régi tanulságok ízig-vérig
modern „hangszerelésben” jelennek meg; sok a humoros,
groteszk elem a mesékben.
A szerző meséinek gyűjteményes kötete a felnőtteket is
tiszta, szép…

Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő
Lázár Ervin klasszikus meséje Mikkamakka, Ló Szerafin,
Szörnyeteg Lajos, Bruckner Szigfrid, Kisfejű Nagyfejű
Zordonbordon, Vacskamati, na és persze Dömdödöm
közös életéről a Négyszögletű Kerek Erdőben…

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika
Lázár Ervin és kislánya új mesei világba kalauzolja el az
olvasókat; ebben a könyvben nincs jelen Mikkamakka, sem
Vacskamati, még Bruckner Szigfrid sem, de a Hétfejű
Tündér szeretetvilágának minden szépségét megtaláljuk
benne. Réber László magával ragadó bájjal, mély humorral
teszi láthatóvá Lázár Ervin mesevilágát.

