
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.sz. melléklet: Könyvajánló. Internetes kulturális linkek. Digitális eszközök. 

 

Könyvek 

                   Sokszor feltették már a kérdést, hogy mi a jó könyv?  Számos jeles szerző 
vállalkozott listák összeállítására.  Jelen fejezetben mi csupán néhány hozzáértő és 
szenvedélyes olvasó véleményét jelenítjük meg, ez tulajdonképpen nem rangsor. Néhány 
óvodapedagógus, tanár, könyvtáros is nyilatkozott arról, hogy szerintük melyek a leginkább 
ajánlható könyvek és melyek a népszerűek napjainkban? 

       Napjaink olvasási szokásait illetően számos kérdőjel adódik. Már a kezdetek során jelezték 
a környező országok magyarjai, hogy relatíve kevés ember olvas. De hiszen ez így van a mai 
Magyarországon is! A televízió és a különböző elektronikus eszközök, a képi megjelenítés sok 
gyermeket és felnőttet elvon az olvasástól. A televízió és egyéb eszközök hatalmas 
előretörése az, ami feltűnő világunkban. Ez a versenyhelyzet valójában még inkább amellett 
szól, hogy csakis olyan könyveket szabad ajándékozni, melyek a határon túliakat érdeklik és 
értékesek! Ez pedig korántsem egyszerű feladat. Végül is az egyén igénye számít, bár a kínálat 
összeállításával igenis törekszünk arra, hogy csak színvonalas műveket rakjunk a kínáló 
polcainkra. Olyan ez, mintha bemennénk egy könyvesboltba, vagy egy antikváriumba, és 
körül néznénk. Sokunk tapasztalata szerint kevésszer fordul elő, hogy könyv nélkül mennénk 
ki, hogy ne találnánk valami érdekeset. A gyermek meséskönyvet, a serdülő fantasyt, a nők 
pedig a gyermeknevelés, a lakáskultúra, divat vagy a főzés könyveit és még sokféle jó könyvet 
kérnek. A férfiak talán inkább az autók, a politika, a kertészkedés, falun pedig  az állattartás és 
még annyi egyéb iránt érdeklődnek. Sok felnőttet vonz az utazás, történelem, szépirodalom. 

        Mindebből az következik, hogy nem vihetünk ki avitt, unalmas, bár mégoly tiszteletre 
méltó könyveket, melyeket manapság senki sem olvas. Ne azt a  fölösleget ajándékozzuk, mely 
sok éve kinyitás nélkül búslakodik a  polcainkon, vagy a hagyatékokból maradt régi, ma már 
nem forgatott műveket.  

               Az alábbiakban egy olyan felsorolást írunk le, melyet olvasni szerető emberek, 
tanárok, könyvtárosok és óvónők állítottak össze, egyáltalán nem törekedvén az amúgy is 
lehetetlen teljességre. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milyen könyveket és más internetes kulturális forrásokat ajánlunk? 

Az összeállítás csak ötleteket, javaslatokat jelent. Az internetes rész pedig a felsorolás végén mindössze 
ízelítő, kedvcsináló, a magyar nyelv képi és hangzó formáinak felvillantásával. 

 

 
1. Érdeklődési körök, családtagok, életkorok szerint 

Óvodások: ének, vers, mese, játékok, Zeneovi, Éneksuli, Szinkópa, Mondókázó, Ringató, Kerekítő, 

Vizuális érdeklődési nevelés, egyéb óvodapedagógiai könyvek (l. még a 3. sz. pontunkat: „Óvoda 
pedagógusoknak és a szülőknek” címmel) 

Nagyobb gyermekek: Meséskönyvek, mese DVD-k, CD-k és más internetes (!) információs források. A 
legfontosabb, hogy személyesen foglalkozzon a szülő a gyermekével! Olvasson neki, játsszék vele! A 
növekvő gyermek kezébe csak színvonalas könyveket adjunk! Az olvasás megmozgatja a fantáziát, 
kreatívvá tesz. 

Népszerűek a kalandos és ismeretterjesztő könyvek is. 

                      Érdekesség, hogy a kinti iskolák, tanárok, diákok tankönyveket is kérnek. Történelmi és 
földrajzi atlaszt, irodalmi szöveggyűjteményt, történelem, matematika, fizika, kémia és egyéb 
tankönyveket előzetes megbeszélés szerint. Ezek a könyvek a határon túl valószínűleg inkább csak 
segédkönyvekként használhatók. Nyelvkönyvet is lehet gyűjteni, ajándékozni, ha van rá igény. 

Serdülők: fantasy, kalandos, ifjúsági, történelmi könyvek, sci-fi, lányok könyvei: „pöttyös”, „csíkos” stb. 
könyvek, újabb népszerű ifjúsági könyvek (l. még alább!) 

 

Felnőttek: a különböző érdeklődési részterületek könyvei: utazás, nyelvtanulás, fotózás, rajzolás, 
festés, kreatív hobbik,  népszerű  történelem, politika, sportok, sakk, horgászat, kertészkedés stb. 

nők: szakácskönyvek, csecsemőgondozás, gyermeknevelés, lelki élet,  kert,  lakberendezés, 
divat, ruhatervezés, szabás-varrás, művészetek, zene, regények, folklór stb. 

férfiak: kertészkedés, állattartás, politika, fényképezés, számítógép, gazdaság, sport (lovak, 
más állatok, autók, repülők stb.), krimik stb. 

Krimik esetén is fontos, hogy a műfaj kedvelői által legjobbaknak tartott szerzőket részesítsük 
előnyben. Például Agatha Christi, Simenon, Chandler, Hammett, Ed McBain műveit. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sci-fi rajongóknak is vannak kedvenceik: így pl.  a régebbiek közül a klasszikusok: Asimov, 
Bradbury, Clarke, Lem és mások. 

 

Egyházi könyvek 

Biblia, énekeskönyvek, gyermekek számára kiadott képes és nevelő célzatú vallásos 
kiadványok. Fontos, hogy ezeket az igényeknek és kéréseknek megfelelően adjuk. 

Természetesen nem hagyható ki a szépirodalom sem, a lakosság bizonyos százaléka rendszeresen 
olvas irodalmi műveket. 

 

2. Klasszikus szépirodalom 
 
Klasszikus költőink:  
 
Vörösmarty, Arany, Petőfi, Vajda János, Ady, Babits, Kosztolányi, József Attila, Radnóti Miklós, 
Kálnoky László, Kányádi Sándor, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Dzsida Jenő, Áprily Lajos, Jékely 
Zoltán, Sinka István, Weöres Sándor és még oly sokan. 
 
Ifjúsági irodalom:   
Móricz Zsigmond (Légy jó mindhalálig), Molnár Ferenc (Pál utcai fiúk), Gárdonyi (Egri csillagok), 
Fekete István könyvei, Mark Twain (Tom Sawyer, Huckleberry Finn) 
 
Nagyobbaknak szépirodalom (magyarok):  
Jókai (azoknak, akik igénylik!), Mikszáth, Móricz, Krúdy, Márai, Tamási Áron, Németh László, 
Karácsony Benő, Ottlik Géza (Iskola a határon), Mándy Iván, Gion Nándor, Szabó Magda, 
Esterházy Péter, Ferdinandy György, Tompa Andrea stb. 
 
Külföldiek:  
Csehov, Maupassant, Virginia Wolf, Solem Alechem, Bulgakov, Sienkiewicz (Quo vadis?), 
Wladyslaw Reymont (Parasztok), Boleslaw Prus (A fáraó), Roger Martin du Gard (A Thibault 
család), Emily Bronte (Üvöltő szelek), Eric Knight (Légy hű magadhoz), Mario Vargas Llosa 
művei, Vainö Linna (Az ismeretlen katona), Gabriel Garcia Marques (Száz év magány), Alice 
Munro könyvei. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ez a felsorolás természetesen csak szerény illusztráció, hiszen a jó szerzők és remekművek 
sora szerencsére szinte végtelen így ezen lista a legkevésbé sem törekszik arra, hogy részletes 
legyen. 
 

 
3. Óvodapedagógusoknak és szülőknek ajánlott 

 

Szakmai könyvek Óvodapedagógusoknak: 

Bauer Gabriella: Az óvodai irodalmi nevelés módszertana 

Az óvodai környezeti nevelés módszertana /OKKER/ 

Tóthszöllösyné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában 

Bächler Júlia: Játékos gyakorlatok a mennyiségfogalom és a fogalmi gondolkodás 
fejlesztéséhez 

Kőrösi Adrienn: Megmozgató! 

                             Mozgásfejlesztő játékok az óvodai nevelési év minden napjára 

Boza Erzsébet: Az óvodai vizuális nevelés módszertana (Bp., 2008) 

 

Ajánlott még: 

Forrai Katalin: ÉNEK az óvodában  
 
Zilahi Józsefné: Mese, vers az óvodában – szöveggyűjtemény  
 
Zilahi Józsefné/Gergácz Berta – Óvodai nevelés játékkal és mesével –       

Tavasz/nyár/ősz/tél  

Elmélet és módszertan 

Balázsné Szűcs Judit: Miből lesz a cserebogár? – Vizuális nevelés 2-8 éves korban 
 
Falvay Károly: Ritmikus mozgás, énekes játék  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balogh Katalin/Kendrella Ágnes: Így tervezünk mi! – Tavasz/nyár/ősz/tél  

Hétről, hétre tervezés – Kézikönyv óvodapedagógusok részére 

 
 
 
 
Pedagógiai munkát segítő könyvek: 
 
 

Óvodásokhoz szóló irodalmi alkotások gyűjteménye – A tél csengői 
csengenek – Peregnek, porolnak, csöppnyi levélhadak – Tavasz van, 
gyönyörű – Itt a nyár, táncot jár a napsugár – Ünnep készül, boldog ünnep –  
Csörgő Katalin/Füzesi Zsuzsa: Csodaország – Foglalkoztató könyv 
óvodásoknak és kisiskolásoknak  
Óvodai ünnepek – (Tóth Könyvkereskedés és Kiadó) 
 
Játékszertár – ünnepeink farsangtól, karácsonyig                                                                 

 

 

4. A gyulai Gyermekkönyvtár tapasztalatai (Mogyoróssy Könyvtár, Gyula) 
 

Amit a mai gyerekek olvasnak 

Óvodások 

Ambrus Izabella: Fundi sorozat 

Babucs Éva: Gondri sorozat 

Bálint Ágnes könyvei 

Bartos Erika verseskötetei 

Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő sorozat 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Erika: Bogyó és Babóca sorozat 

Berg Judit: A titoktündér sorozat 

Berg Judit: Lengemesék sorozat 

Berg Judit: Maszat sorozat 

Booth, Anne: Lucy 1-4. kötet 

Delahaye, Gilbert - Marlier, Marcel: Márti sorozat 

Kiss Ottó versei 

Mondókás könyvek 

Pásztohy Panka könyvei 

Schmidt Egon könyvei 

Schneider, Liane: Barátnőm, Bori sorozat 

Szepes Mária: Pöttyös Panni sorozat 

Telegdi Ágnes könyvei 

Tielmann, Christian: Barátom, Berci sorozat 

Vadadi Adrienn könyvei 

Scolar Mini Mit? Miért? Hogyan? sorozat 

Keresd meg ! sorozat 

 

Alsó tagozat 

Kezdő olvasóknak 

Olvasó létra sorozat  

Most én olvasok! sorozat 

Olvass velem! sorozat 

Olvass velünk! sorozat 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haladóknak 

Balázsy Panna könyvei 

Ball, Sarah: Chuggington sorozat 

Barber, Shirley tündérmeséi 

Becker, Bonny: Medve látogatója, Medve szipog, Medve aludni megy 

Berg Judit: Rumini sorozat 

Bloom, Kate - Pack, Emma: Csillagrét tündérei 1-2. kötet 

Boehme, Julia: Barátnőm, Bori sorozat 

Faraway, Lara: A tündértövis meséi 1-4. kötet 

Fry, Michael: Cseles csapat sorozat 

Gáll Viktória Emese: Ringató mesék sorozat (Borsi kutyáról szóló részei) 

Garlando, Luigi: Gól! sorozat 

Golden, Che: Szederke sorozat 

Kinley, Jeff: Egy ropi naplója sorozat 

Lackfi János meséi, versei 

Luhn, Usch: Póniszív sorozat 

Luzsi Margó: Mesélj nekem... sorozat 

Miler, Zdenek: Vakond sorozat („Kisvakond”) 

Morán, José könyvei 

Rowling, J. K: Harry Potter sorozat 

Russell, Rachel Renée: Egy puding naplója 

Russell, Rachel Renée: Egy Zizi naplója sorozat 

Stilton, Geronimo sorozat  

Stilton, Tea sorozat  

Tielmann, Christian: Barátom, Berci sorozat 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varró Dániel versei 

Watson, Tom: Pálcikacica sorozat 

Watson, Tom: Pálcikakutya sorozat 

Webb, Holly cicás és kutyás regényei 

 

Mi micsoda? sorozat 

Szemtanú sorozat 

Minecraft játékkönyvek és regények 

Fortnite játékkönyvek 

Képregények (Asterix, Lucky Luke, Geronimo Stilton) 

 

Felső tagozat 

Bell, Julia: Súlyos 

Bosnyák Viktória könyvei 

Cabot, Meg: Egy neveletlen hercegnő naplója sorozat 

Flanagan, John: A Vadonjáró tanítványa sorozat 

Gimesi Dóra: Időfutár sorozat 

Gnone, Elisabetta: Fairy Oak sorozat 

Kalapos Éva: D. A. C. sorozat 

Kertész Erzsi könyvei  

Lau, Evelyn: Szökevény. Egy utcagyerek naplója 

Leiner Laura: A Szent Johanna gimi sorozat 

LOL sorozat 

Lovas regények ( pl. Pony Club sorozat, Chiara sorozat) 

Lowry, Lois könyvei  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maros Edit: Hűvösvölgyi suli sorozat 

McCaffrey, Kate: Behálózva 

Pichon, L: Tom Gates sorozat 

Riordan, Rick: Az Olimposz hősei sorozat 

Riordan, Rick: Percy Jackson és az olimposziak sorozat 

Rix, Megan állatregényei 

Scolar Teen sorozat (az internet veszélyeiről szóló kisregények) 

Shan, Darren: Démonvilág sorozat 

Shan, Darren: Vámpír könyvek sorozat 

Szántai Zita: B épület sorozat 

Wéber Anikó könyvei 

Woltz, Anna könyvei 

 

Átmeneti korosztály 

Arany pöttyös könyvek sorozat 

Darenne, Sabine: Tizenkét éves voltam, felültem a biciklimre, ... 

Gandolfi, Silvana: Rám lőttek 

Garber, Stephanie: Caraval 

Leiner Laura regényei 

Palotai Boris: Zöld dió 

Stewart, Sean: Cathy könyve 

Sugg, Zoe: Girl online 

Varga Bálint: Amit végleg kitörölnél 

Vörös pöttyös könyvek sorozat 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


