Nové knihy
v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za říjen 2016)

Přečtěte si s dětmi

Knihy je možno si zapůjčit do studovny Pedagogické knihovny
J. A. Komenského. Dotazy a informace o dalších nových knihách pro děti
a mládež a žádosti o rešerše směrujte, prosím, na koskova@npmk.cz

Ema naopak / Gunilla Woldová ; přeložila
Božena Köllnová-Ehrmannová.
Praha : Albatros, 2016. – 2. vyd. – 48 s.
ISBN 978-80-00-04411-8
Ema je skoro pořád veselá, ale občas se i ona
vzteká, je protivná a má špatnou náladu. To se
potom změní v Emu Naopak. Co všechno tahle
Ema provádí? Ve dvou příbězích (Ema
Naopak, Ema spravuje hračky) švédská autorka
a ilustrátorka vede děti k pořádkumilovnosti, ovládání svéhlavých nálad a k
poznání, co je správné a co ne. Obrázková knížka je určena dětem předškolního
věku.

Podívej, jak roste rostlina / Helena
Haraštová ; ilustrovala Edit Sliacka.
Praha : Albatros, 2016. – nestr.
ISBN 978-80-00-04217-6
Víte, jak vypadá život rostliny? Kdy si
můžete pochutnat na jahodách? Nebo co
dělá rostlina v zimě? Tato pozoruhodná
kniha naučí děti všechno, co potřebují vědět
o rostlinách a o tom, jak žijí. Na každé
dvojstraně najdete celostránkovou ilustraci a
pop-up, který zaručí, že děti bude poznávání

přírody bavit a ony samy budou chtít začít objevovat skutečný svět květin, keřů
a dalších rostlin.

Podívej, jak roste strom / Helena
Haraštová ; ilustrovala Edit Sliacka.
Praha : Albatros, 2016. – nestr.
ISBN 978-80-00-04216-9
Víte, jak vypadá život stromu? Jak velké
nebo malé je dubové semínko? Nebo proč se
na podzim listy stromů zbarvují dožluta,
dočervena a dooranžova? Tato pozoruhodná
kniha naučí děti všechno, co potřebují vědět
o stromech a o tom, jak žijí. Na každé dvojstraně najdete celostránkovou
ilustraci a pop-up, který zaručí, že děti bude poznávání přírody bavit a ony samy
budou chtít začít objevovat skutečný svět stromů.

