Nové knihy
v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za březen 2019)

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 kubatova@npmk.cz

Hravé básničky pro kluky a holčičky /
Romana Suchá ; ilustrace Vendula Hegerová.
Praha : Portál, 2018. – 1. vyd. – 95 s.
ISBN 978-80-262-1409-0
Říkanky pro nejmenší jsou doprovázeny návody na
znakování - jednoduchá gesta. Kniha rozvíjí
přirozenou komunikaci dětí předškolního věku.
Básničky jsou propojené s gesty, která v každodenním životě běžně používáme.
Gesta jsou jednoduchá, snadno srozumitelná a usnadňují vzájemné dorozumívání.
Kromě toho rovněž urychlují rozvoj řeči a mají pozitivní vliv na rozvoj
pohybových dovedností, myšlení i představivosti. Děti se díky nim učí poznávat
svět a lépe si uvědomují souvislosti.

Dvě pohádky / Mária Rázusová-Martáková,
Margita Príbusová ; ilustrace Vladimír Král ;
přeložila Michaela Škultéty.
Praha : Portál, 2018. – 1. vyd. – 24, 24 nečísl.
s.
ISBN 978-80-262-1306-2
První pohádka - Jak šlo vejce na vandr - o tom,
jak vajíčko potká cestou různé kamarády a společně se v chaloupce musejí utkat

se zbojníky. Druhá pohádka - Tři prasátka, vypráví o stavbě tří domků a zlém
vlkovi, který chce prasátka chytit. Knížku lze číst z obou stran.

Co se děje v Podpostelí / Hana Lehečková ;
ilustroval Ondřej Dolejší.
Praha : Fragment, 2018. – 1. vyd. – 70 s.
ISBN 978-80-253-3777-6
Krátké příběhy o tom, co se děje pod dětskou
postýlkou. Pohádková výprava pod sedm dětských
postýlek. Sedm různých Podpostelí, kde bydlí nadpřirozené bytosti, kouzla
nejsou ničím výjimečným a je tam pořád veselo.

Haló, haló, paní Kočko! / Ľuboslav Paľo ;
přeložil Daniel Rušar.
Praha : Portál, 2018. – 1. vyd. – 30 nečísl. s.
ISBN 978-80-262-1364-2
Jednoduchý příběh o tom, jak důležité je
opravdové přátelství. Krátký, ale napínavý příběh
o myších brášcích, kteří se snaží uniknout velké, hladové kočce. A nebýt
kamaráda ježka, jistě by se jim to nepodařilo. Ten ale naštěstí ví, že přátelé si
vždycky pomáhají a nejlepšího přítele poznáš právě v nouzi.

