Nové knihy
v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za listopad 2017)

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

Obejmi mě, prosím / Przemyslaw
Wechterowicz ; ilustrovala Emilia Dziubaková
; přeložil Michael Alexa.
Brno : Host, 2017. – 1. vyd. – 36 s.
ISBN 978-80-7577-235-0
Úplně nejlepší je, když můžeš někoho pořádně
obejmout. Táta Medvěd s malým Medvídkem
vyrážejí na pouť lesem, aby objali všechny jeho
obyvatele. Medvídek dobře ví, že je to recept
na krásný a povedený život, a ani ostatní – od malinké housenky až po
překvapeného myslivce – po jejich setkání nedají na objímání dopustit.

Rusalka / Jiřina Marková-Kyrstlíková ; ilustroval
Jiří Votruba.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 61 s.
ISBN 978-80-00-04791-1
Rusalka je krásná víla, má dlouhé zlaté vlasy a celé
noci může při měsíčku tančit se svými sestřičkami.
Přesto není šťastná a místo tance jen smutně
posedává na vrbě a pláče. Zamilovala se a jejím
vyvoleným není nikdo z nadpřirozených bytostí,
ale princ. Až se dočtete na konec pohádky, knížku
ještě neodkládejte. Nedozvěděli byste se jak vzniká
operní představení. A při čtení si nezapomeňte poslechnout přiložené CD.

Rok v lese / Emilia Dziubakova.
Brno : Host, 2017. – 1. vyd. – 28 s.
ISBN 978-80-7577-332-6
Je úžasné, co všechno se dá naučit z knížky
beze slov. Děti bez rozdílu věku baví hledat
na obrázcích příběhy jednotlivých zvířátek
a dozvídat se tak o jejich zvyklostech. Kdo
v noci bdí a ve dne spí? A kdo zaspí celou
zimu? Kdo je čistotný a kdo se hrabe
v odpadcích? Kdo a jak dlouho se stará
o svá mláďata? Kdo má nejlepší spižírnu?
Jak vypadá život v lese na jaře, v létě, na
podzim a v zimě? Bohatě ilustrované
dvoustrany zachycují proměny lesa v průběhu celého roku. Rok v lese
podněcuje zvídavost, rozvíjí postřeh, podporuje představivost i logické myšlení.
Ale především je skvělou zábavou pro celou rodinu.

